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ອກັສອນຫຍໍ້ 

 

DPI            ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນແຂວງ 
GoL            ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ 
LDC            ບນັດາປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ 
JICA            ອງົການເພ່ືອການຮວ່ມມສືາກນົຢ່ີປຸ່ນ 
JCC                 ຄະນະກາໍການ¯½¦¾-¤¾-ຮວ່ມ 

MPI  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 
MPI-DIC ກມົຮວ່ມມສືາກນົ, MPI 

MPI-DOE ກມົປະເມນີຜນົ, MPI 

MPI-DOP ກມົແຜນການ, MPI 

MPI-DoOP       ກມົຈດັຕ ັງ້ພະນກັງານ 
NSEDP            ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 

ODA  ການຊວ່ຍເຫລືອລາ້ເພ່ືອການພດັທະນາຢາ່ງເປັນທາງການ 
OJT  ການຝຶກອບົຮມົກບັທ່ີ 
PDM  ຕາຕະລາງອອກແບບໂຄງການ 
PCAP1            ໂຄງການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງ PIP 
PCAP2           ໂຄງການເສມີຂະຫຍາຍຂດີຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງ PIP 

PIP            ແຜນວຽກການລງົທຶນຂອງລດັ 
PO                  ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ  
POT            ແຜນວຽກສະແດງວດັຖປຸະສງົ 
TOT                ຝຶກອບົຮມົຂອງຜູຈ້ດັຝຶກອບົ 
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ຄາໍນາໍ 

 

ບດົລາຍງານນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນຂ ັນ້ຕອນການວາງແຜນ, ບນັດາກດິຈະກາໍທ່ີໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ຜນົສາໍ
ເລັດຂອງຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ເປ້ົາໝາຍໂຄງການ ເພ່ືອອງົການຮວ່ມມສືາກນົຂອງຢ່ີປຸ່ນ (JICA) ແຜນການ
ຮວ່ມມດືາ້ນເຕັກນກິ; ໂຄງການ ö̈¡-ì½©ñ®-£¸¾´-¦¾´¾©- Ã-¡¾ຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຂອງລດັ (PCAP2).  
ບດົລາຍງານນີໄ້ດຖ້ກືຂຽນຂຶນ້ມາເປັນພາສາອງັກດິ -Áì½-«õ¡-Á -̄À ñ̄ພາສາລາວ ແລະ ພາສາຢ່ີປຸ່ນ.  

ແຜນງານການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຂອງລດັ ໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັພາຍໃຕວ້ດັຖປຸະສງົຂອງ ການປບັ 
ປງຸການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ (MPI), ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທຶນແຂວງ (ພຜທ), ແລະ ອງົ¡¾-¥ñ©ª̃¤ຂ ັນ້ແຂວງທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງ ¡½§¸¤ °ê; ໂດຍຜາ່ນ
ການປະເມນີຜນົໃໝ,່ ຂ ັນ້ຕອນການຄວບຄມຸ ແລະ ປະເມນີຜນົ ພາຍໃຕງ້ບົປະມານທ່ີໄດຮ້ບັການຈດັແບງ່
ໃຫ ້ ເພ່ືອໃຊຈ້າ່ຍໃນອງົການຈດັຕ ັງ້. ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ໄດເ້ລ່ີມຕ ົນ້ໃນເດອືນມນີາ 2008 ແລະ ໄດສ້າໍ
ເລັດໃນເດອືນສງິຫາ 2011.   
 
¦¾´-ºö¤¡¾-¥ñ©ª̃¤¢º¤ ¡½§¸¤- °ê ປະກອບມ ີກມົປະເມນີຜນົ (ຜທ-ກປຜ), ກມົແຜນການ (ຜທ-ກຜກ), 
ແລະ ກມົຮວ່ມມກືບັສາກນົ (ຜທ-ກຮສ) ໄດຖ້ກືມອບໝາຍໃຫດ້າໍເນນີການຮວ່ມມດືາ້ນວຊິາການ (-À ñ̄-£øÈ -
»È¸ -́¤¾) ກບັ ໂຄງການ PCAP2. ຊຽ່ວຊານຈາໍ ນວນໜ່ຶງ¥¾¡ ບໍລິສດັê†- ô̄-¡¦¾ ICNet ຈາໍກດັ, ¯½-Àê©-

†̈- ÷̄È-Ä©É-«õ-¡¦‰¤ -´¾-¯½¥¿ໂຄງການ  PCAP2.  
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ບດົຂດັຫຍໍ ້ 

 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ) ຕ ັງ້ເປ້ົາຫລດຸພ ົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບ
ຂອງປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ພາຍໃນປີ 2020. ລດັຖະບານລາວ (ລບ) ພະຍາຍາມບນັລເຸປ້ົາໝາຍນີໂ້ດຍ
ຜາ່ນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ (NSEDP), ທ່ີໄດຮ້ບັການປບັປງຸຄນືໃນທກຸໆ 5 ປີ. ປະຈຸ
ບນັ ປະເທດລາວກາໍລງັຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດຄ ັງ້ທີເຈດັ, ພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາແຕປີ່ 2011 ເຖງິ 2015. ແຜນງານການລງົທຶນຂອງລດັ (PIP) ແມນ່ລະບບົການລງົທຶນຂອງ
ລດັທ່ີຄບົຖວ້ນ ຊຶ່ ງຖກຶຄຸມ້ຄອງໂດຍລດັຖະບານລາວ,  ແລະ ຖວືາ່ເປັນເຄື່ ອງມທ່ີືສາໍຄນັໃນການປະຕບິດັ
ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ NSEDP. 
 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ (ຜທ)  ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ສດິອາໍນາດໂດຍລວມໃນການຄຸມ້
ຄອງລະບບົໂຄງການແຜນງານການລງົທຶນຂອງລດັ PIP. ເນື່ອງຈາກວາ່ ໄດມ້ຫີລາຍບນັຫາທ່ີຖກືເລັງເຫັນ
ໃນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP, ລດັຖະບານລາວໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຮວ່ມມດືາ້ນວຊິາການຈາກ
ລດັຖະບານຢ່ີປຸ່ນ, ສະນ ັນ້ ອງົການຮວ່ມມສືາກນົຂອງຢ່ີປຸ່ນ (ອງົການໄຈກາ) ແລະ ຜທ ໄດເ້ຫັນດ ີແລະ ໄດ້
ເຊັນຂໍຕ້ກົລງົເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ໂຄງການ ເພ່ືອສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງແຜນວຽກການລງົທຶນຂອງ
ລດັ (PCAP1) ໃນເດອືນພະຈກິ 2004. PCAP1 ໄດສ້ິນ້ສດຸລງົຢາ່ງປະສບົຜນົສາໍເລັດໃນເດອືນຕລຸາ 
2007, ແລະ ລດັຖະບານລາວໄດຂໍ້ໃຫລ້ດັຖະບານຢ່ີປຸ່ນໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫລືອໂດຍສບຶຕ່ໍໄລຍະເວລາຂອງ
ການຮວ່ມມດືາ້ນວຊິາການ. ລດັຖະບານຢ່ີປຸ່ນເຫັນເຖງິຄວາມຈາໍເປັນຂອງການຮວ່ມມ ືຈຶ່ງໄດຕ້ດັສນິໃຈສບຶ

ຕ່ໍໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫລືອແກ ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜາ່ນໂຄງການເພ່ືອເສມີສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດຂອງການຄຸມ້
ຄອງແຜນວຽກການລງົທຶນຂອງລດັ (PCAP2). 
 
ໂຄງການ PCAP2 ໄດຖ້ກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນບັແຕເ່ດອືນມນີາ 2008 ເຖງິ ເດອືນສງິຫາ 2011, ມສີາມກມົ
ພາຍໃນ ກະຊວງ ຜທ ທ່ີໄດຖ້ກືມອບໝາຍໃຫເ້ຮັດວຽກຮວ່ມກບັໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວ ໂດຍປະກອບມ óກມົປະ
ເມນີຜນົ (ຜທ-ກປຜ), ກມົແຜນການ (ຜທ-ກຜກ), ແລະ ກມົຮວ່ມມກືບັສາກນົ (ຜທ-ກຮສ). ພາຍໃຕເ້ປ້ົາໝາຍ
ຂອງໂຄງງການ ກະຊວງ ຜທ ແລະ ກມົແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ (ກຜລ) ເປັນຜູດ້າໍເນນີໂຄງການ PIP 
ໂດຍຜາ່ນການປະເມນີຜົÁ®®ໃໝ,່ ຂ ັນ້ຕອນການຄວບຄມຸ ແລະ ປະເມນີຜນົ ພາຍໃນເພດານງບົປະມານ
ທ່ີເຄ່ັງຄດັ ແລະ ນາໍສະເໜີຕ່ໍສະພາແຫງ່ຊາດເພ່ືອການອະນມຸດັ, ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວໄດປ້ະກອບດວ້ຍສີ່ ຜນົ
ໄດຮ້ບັທ່ີຄາດຫວງັໄວ ້ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ;້ 

ຜນົໄດຮ້ບັທີ 1: ພະນກັງານວຊິາການຂອງກຜລທ່ີເຮັດວຽກຢູທ່ກຸແຂວງ ແລະ ພະນກັງານຂອງ

ກມົແຜນການຂອງທກຸກະຊວງ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ມຄີວາມຮູ ້ ແລະ 
ທດັສະ ພ້ືນຖານ ແລະ ທົ່ວໄປ ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP. 

ຜນົໄດຮ້ບັທີ 2: ລະບຽບຫລກັການກຽ່ວກບັການເງນິໄດຖ້ກືນາໍສະເໜີ ແລະ ຖກືຫນັເປັນສະຖາບນັ ໃນ

ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ   



x 
 

ຜນົໄດຮ້ບັທີ 3: ຂອບວຽກດາ້ນນຕິກິາໍຂອງການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ໃຫມ້ປີະສດິທິ ພາບ 

ແລະ ປະສດິທິຜນົ ແມນ່ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ຮດັແໜນ້ 
ຜນົໄດຮ້ບັທີ 4: ພະນກັງານຂອງກະຊວງ ຜທ, ພະນກັງານຂອງກຜລ ຢູທ່ກຸແຂວງ ແລະ ພະນກັ 

ງານຂອງກມົແຜນການຂອງທກຸກະຊວງ ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັຄວາມຮູ ້ ແລະ ທດັສະ
ດາ້ນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ສາໍລບັ ຄູຮ່ວ່ມຄຸມ້ຄອງກອງທຶນການຊວ່ຍເຫລືອທາງ
ການເພ່ືອການພດັທະນາ (ODA), ການຄຸມ້ຄອງ ໂຄງການ PIP ໃນຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ 
ແຜນງານຂະແໜງການ. 

 

ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວໄດຖ້ກືດາໍເນນີການແບບຮອບຄອບເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັບນັດາກດິຈະກາໍຂອງສີ່ ຜນົໄດ້
ຮບັ ຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ ແລະ ປະສດິທິຜນົທ່ີສດຸ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວຍງັໄດມ້ຄີວາມລະມດັ 

ລະວງັ ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງລດັຖະບານ ສາໍລບັແຜນງານການລງົທຶນຂອງ
ລດັ, ເນື່ອງຈາກວາ່ ກາໍນດົໝາຍ ແລະ ຜນົການປະຕບິດັງານຂອງພວກເຂົາແມນ່ ພວົພນັຢາ່ງຫລວງ 
ຫລາຍຕ່ໍບນັດາກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວຍງັໄດສ້າ້ງມາດຕະການ
ທ່ີຍນືຍງົ ເພ່ືອວາ່ ຜທ ແລະ ກຜລ ຈະຍງັຄງົປະຕບິດັຕາມໄດ ້ພາຍຫລງັທ່ີໂຄງການສິນ້ສດຸລງົ.  
 
PCAP2 ສາໍເລັດບນັດາກດິຈະກາໍ ໄປພອ້ມກບັແຜນການທ່ີລະບໄຸວໃ້ນຕາຕະລາງ ການອອກແບບ
ໂຄງການ, ແລະ ບນັລໄຸດຕ້ວົຊີວ້ດັຂອງຜນົໄດຮ້ບັທງັສີ່ ເກອືບທງັໝດົ. ເນືອ້ໃນຂອງບນັດາກດິຈະກາໍໄດຖ້ກື
ຈດັຕ ັງ້ໂດຍຜນົໄດຮ້ບັ ໄປພອ້ມກບັ ລະດບັຂອງການບນັລຜຸນົສາໍເລັດ ຊຶ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫັນດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້  
 

[ຜນົໄດຮ້ບັທີ 1] 
ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວໄດນ້າໍໄປສູກ່ານຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ PIP ປະຈາໍປີ ແລະ ຈດັຝຶກອບົຮມົໃນເວລາກາໍລງັປະຕບິດັໜາ້
ທ່ີ (OJT) ໂດຍແນໃ່ສອ່ງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງ PIP ຈາກປີທີສອງ ຫາ ປີທີສີ່ ຂອງແຜນວຽກການລງົທຶນຂອງ
ລດັ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ປະຈບຸນັ ພະນກັງານຂ ັນ້ແຂວງແມນ່ສາມາດເຮັດການຄຸມ້ຄອງແຜນວຽການລງົທຶນຂອງລດັໄດດ້,ີ ຊຶ່ ງມນັໄດບ້ ົ່ງບອກ
ວາ່ ນຶ່ ງໃນສອງຕວົຊີວ້ດັແມນ່ບນັລຜຸນົສາໍເລັດຢາ່ງເຕັມສວ່ນ.  
 
ສາໍລບັ ພະນກັງານຢູໃ່ນກມົແຜນການຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັ, ພະນກັງານຈາກເຈດັກະຊວງຫລກັໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ, ແລະ 
ສາມກະຊວງແມນ່ສາມາດໃຫຜ້ນົຕອບແທນ. ສະນ ັນ້, ຕວົຊີວ້ດັທີສອງແມນ່ສາມາດບນັລໄຸດບ້າງສວ່ນ. 

[ຜນົໄດຮ້ບັທີ 2] 
ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວໄດສ້າ້ງວທີິການເພ່ືອການຄຸ້ມຄອງງບົປະມານຂອງແຜນງານການລງົທຶນຂອງລດັ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງນິ, 
ແລະ ໄດນ້າໍເອົາພວກມນັຮວມເຂ້ົາໃນຄູມ່ກືານໃຊ ້ ແລະ ປ້ືມຄູມ່.ື  ການຝຶກອບົຮມົການຄຸ້ມຄອງການເງນິຂອງ PIP ແລະ ການ
ປະຊມຸສາໍມະນາ ໄດຖ້ກືຈດັຂຶນ້ພາຍໃນໄລຍະຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ສອງໃນສາມຕວົຊີວ້ດັໄດສ້ະແດງໃຫ້
ເຫັນການບນັລຜຸນົສາໍເລັດຢາ່ງເຕັມສວ່ນ.  
 
ຕວົຊີວ້ດັທີສາມ; ຜທ ແລະ ກຜລ ພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຕ ັງ້ ຂະບວນການປະເມນີງບົປະມານ, ການຈາໍກດັຈາໍນວນເງນິສະ ໜບັສະ
ໜນູພາຍໃນໃຫແ້ກໂ່ຄງການ PIP ແລະ ໂຄງການໂອດເີອ ພາຍໃນເພດານງບົປະມານປະຈາໍປີ, ແລະ ການວາງແຜນການນາໍໃຊ້
ຕາຕະລາງງບົປະມານ ເພ່ືອການຄາດຄະເນ ແລະ ຕ ັງ້ເພດານ; ບ່ໍສາມາດບນັລຜຸນົໄດຢ້າ່ງເຕັມສວ່ນ. ເຖງິວາ່ ຜທ ແລະ ກຜລ ໄດ້
ຮບັຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັເຄື່ ອງມຄືຸມ້ຄອງການເງນິຂອງ PIP, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢາ່ງເຕັມສວ່ນຂອງເຄື່ ອງມເືຫລ່ົານີໃ້ນຂະບວນການ



xi 
 

ສາ້ງງບົປະມານແມນ່ບ່ໍໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ ຍອ້ນວາ່ ມນັບ່ໍໄດຖ້ກືອະນມຸດັ ຫລື ຖກືຊີແ້ນະຢາ່ງເໝາະສມົໂດຍຜທ. 

[ຜນົໄດຮ້ບັທີ 3] 

ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວໄດສ້ະໜບັສະໜນູໃນການໃຫຄ້າໍແນະນາໍດາ້ນເຕັກນກິໃນລະຫວາ່ງການສາ້ງກດົໝາຍລງົທຶນຂອງລດັ ທ່ີໄດ້
ອອກເປັນກດົໝາຍໃນເດອືນທນັວາ 2009. ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວຍງັໄດສ້ະໜບັສະໜນູຫລາຍຂຶນ້ໃນການເຜີຍແຜກ່ດົໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ 
ໃນຂອບເຂດທ ົ່ວປະເທດ ໂດຍຜາ່ນການແຈກຍາຍປ້ືມຄູມ່ ື ແລະ ການຈດັຝຶກອບົຮມົ. ການກາໍນດົການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັດາໍລດັວາ່
ດວ້ຍກດົໝາຍແມນ່ກາໍລງັດາໍເນນີການຢູ່. ດ ັງ່ນ ັນ້, ມນັຖກຶຄາດຫວງັໄວວ້າ່ ບນັດາຕວົຊີວ້ດັແມນ່ສາມາດບນັລໄຸດໃ້ນເວລາສີ້ນສດຸ 
ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວ. 

[ຜນົໄດຮ້ບັທີ 4] 
ທງັສາມອງົປະກອບຍອ່ຍຂອງຜນົໄດຮ້ບັນີ;້ ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ODA, ການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ແຜນງານຂະແໜງການ ແມນ່ໄດຖ້ກືພດັທະນາຂຶນ້ໂດຍປະສບົຜນົສາໍເລັດ, ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານແມນ່ໄດຖ້ກື
ພດັທະນາຂຶນ້ໂດຍຜາ່ນການຈດັຝຶກອບົຮມົ. ພະນກັງານຈາໍນວນນຶ່ ງທ່ີສາມາດຄຸມ້ຄອງ PIP ໃນ ກຜລ ແມນ່ໄດບ້ນັລເຸປ້ົາໝາຍ, 
ແຕຍ່ງັມພີະນກັງານຈາໍນວນນຶ່ ງທ່ີເຮັດວຽກໃນອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັຂ ັນ້ສນູກາງຍງັມຄີວາມສາມາດທ່ີບ່ໍພຽງພໍ, ດ ັງ່ນ ັນ້ ນຶ່ ງໃນ
ສາມຕວົຊີວ້ດັແມນ່ບ່ໍໄດບ້ນັລຜຸນົຢາ່ງເຕັມສວ່ນ. ອກີສອງຕວົຊີວ້ດັແມນ່ໄດບ້ນັລຜຸນົຢາ່ງເຕັມສວ່ນ. 

 
ໃນຫາ້ຕວົຊີວ້ດັຂອງເປ້ົາໝາຍໂຄງການ, ນຶ່ງຕວົຊີວ້ດັໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນຜນົສາໍເລັດຢາ່ງຈະແຈງ້ ໃນຂະນະທ່ີ 
ອກີສີ່ ຕວົຊີວ້ດັບນັລເຸປ້ົາໝາຍໄດບ້າງສວ່ນ. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ເນື່ອງຈາກວາ່ຜນົໄດຮ້ບັທງັສີ່ ໄດບ້ນັລເຸປ້ົາ
ໝາຍຂອງພວກມນັເກອືບທງັໝດົ, PCAP2 ໄດມ້ຄີວາມຄບືໜາ້ທ່ີຈະບນັລເຸປ້ົາໝາຍໂຄງການໃນລະດບັທ່ີ
ໜາ້ພໍໃຈ, ເຖງິວາ່ ຈະບ່ໍບນັລທຸງັໝດົ.  
 

ບດົປະເມນີຜນົຂ ັນ້ສດຸທາ້ຍໄດຖ້ກືດາໍເນນີໃນເດອືນມຖິນຸາ-ກລໍະກດົ 2011,  
 
ຊຽ່ວຊານຢ່ີປຸ່ນໄດໃ້ຫຄ້າໍແນະນາໍຕ່ໍໄປນີ ້ ເພ່ືອການພດັທະນາຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງໃນຂງົເຂດຂອງການ£÷É́ £º¤ 
PIP ໄປພອ້ມກບັ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກພ່ະນກັງານທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນວຽກງານນີ;້ 

 ການອະນມຸດັ ແລະ ການກະຈາຍຂອງດາໍລດັຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍລງົຂອງລດັ 
 ສບືຕ່ໍແຈງ້ການແຈະນາໍກຽ່ວກບັການຄຸ້ມຄອງ PIP ຈາກກະຊວງຜທ ໃຫແ້ກອ່ງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວ 

ຂອ້ງ 
 ມກີານປບັປງຸຫລາຍຂຶນ້ກຽ່ວກບັການປະກາດການຈດັສນັງບົປະມານ PIP 
 ມກີານປບັປງຸຫລາຍຂຶນ້ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງການເງນິຂອງ PIP  
 ມກີານປບັປງຸຫລາຍຂຶນ້ໃນການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ 

 ມກີານປບັປງຸຫລາຍຂຶນ້ໃນໂຄງການທຶນສົມທົບ ODA  
 ມກີານປບັປງຸຫລາຍຂຶນ້ໃນແຜນວຽກການຄຸມ້ຄອ¤
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1. ຂໍມ້ນູພ້ືນຖານຂອງໂຄງການ 
 

1.1. ຂໍມ້ນູພ້ືນຖານ 
 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ) ວາງຄາດໝາຍຫລດຸພ ົນ້ອອກຈາກ
ສະຖານະພາບຂອງປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ (LDC) ໃນປີ 2020. ລດັຖະບານລາວ (GoL) ພະຍາຍາມ
ບນັລຄຸາດ ໝາຍນີໂ້ດຍຜາ່ນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ (NSEDP) ທ່ີໄດຖ້ກືປບັປງຸຄນື   
ໃໝໃ່ນທກຸໆ 5 ປີ. ປະຈບຸນັ ທງັປະເທດກາໍລງັຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ ສງັຄມົຄ ັງ້ທີເຈດັ, 
ໃນໄລຍະເວລາແຕປີ່ 2011 ຫາ 2015. 
 
ແຜນວຽກການລງົທຶນຂອງລດັ (PIP) ແມນ່ລະບບົການລງົທຶນຂອງລດັທ່ີຄບົຖວ້ນ ຊຶ່ ງຖກືຄຸມ້ຄອງໂດຍ 
GoL, ແລະ ຖວືາ່ເປັນເຄື່ ອງມອືນັສາໍຄນັໃນການຈດັຕ ັງ້ NSEDP. PIP ປະກອບດວ້ຍໂຄງການລງົທຶນ
ຂອງລດັທ່ີໄດຮ້ບັທຶນສະໜບັສະໜນູພາຍໃນ, ເຊ່ັນດຽວກບັ ບນັດາໂຄງການ ແລະ ລະບບົ ພາຍໃຕກ້ານ
ຊວ່ຍເຫລືອຢາ່ງເປັນທາງການເພ່ືອການພດັທະນາ (ODA). ໃນປະຈບຸນັ, ຫລາຍກວາ່ 3,000 ໂຄງການ
ລງົທຶນຂອງລດັພາຍໃຕ ້PIP ແມນ່ໄດຖ້ກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.  
 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ (MPI) ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ສດິອາໍນາດໂດຍລວມໃນການຄຸມ້
ຄອງລະບບົ PIP. ພາຍໃຕລ້ະບບົນີ,້ ໜາ້ທ່ີຫລກັຂອງກະຊວງ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຢູ່
ບນັດາແຂວງ ແລະ ເມອືງ ແມນ່ ເພ່ືອດາໍເນນີການປະເມນີຜນົໂຄງການສາໍລບັໂຄງການ PIP ແລະ ຢັງ້ຢືນ
ຄວາມມເີຫດຜນົຂອງພວກມນັກຽ່ວກບັແຕລ່ະຂະແໜງການ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ ພວກເຂົາຍງັດາໍເນນີການຄວບ

ຄມຸ ແລະ ປະເມນີຜນົ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ ເພ່ືອໃຫກ້ານຊີທ້າງ ແລະ ໃຫຄ້າໍແນະນາໍ ແກຫ່ອ້ງການຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັຂອງພວກເຂົາ ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP. 
 
ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ມຫີລາຍບນັຫາໄດຖ້ກືແນມເຫັນໃນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP. ຫລາຍໂຄງການ 
PIP ທ່ີໄດຮ້ບັງບົປະມານພາຍໃນ ຍງັຂາດການວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທ່ີເໝາະສມົ. ມນັຍງັບ່ໍຈະ
ແຈງ້ວາ່ ໂຄງການ PIP ເຄຍີໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການບນັລເຸປ້ົາໝາຍຂອງ NSEDP ຫລືບ່ໍ.  GoL ໄດ້
ຄາດເດົາວາ່ນຶ່ງໃນເຫດຜນົເຫລ່ົານ ັນ້ແມນ່ ເນື່ອງມາຈາກ ການຂາດວທີິການຊີແ້ນະ ແລະ ຂາດຂດີຄວາມ
ສາມາດຢູໃ່ນ MPI ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ແຂວງທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງ MPI, ກມົແຜນການ ແລະ 
ການລງົທຶນ (DPI).  
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ພາຍໃຕເ້ງ ື່ອນໄຂເຫລ່ົານ ັນ້, GoL ໄດຂໍ້ໃຫລ້ດັຖະບານຢ່ີປຸ່ນໃຫກ້ານຮວ່ມມດືາ້ນເຕັກນກິ. ອງົການຮວ່ມມື
ສາກນົຂອງຢ່ີປຸ່ນ (JICA) ແລະ MPI ໄດຕ້ກົລງົ ແລະ ເຊ່ັນຂໍຕ້ກົລງົ ເພ່ືອດາໍເນນີໂຄງການສາ້ງຂດີຄວາມ
ສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງ PIP (PCAP1) ໃນເດອືນພະຈກິ 2004.  
 
PCAP1 ໄດຖ້ກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນບັແຕເ່ດອືນພະຈກິ 2004 ສາໍລບັສາມປີ, ໂດຍມເີປ້ົາໝາຍເພ່ືອປບັປງຸ
ລະບບົຂອງການປະເມນີ, ການຄວບຄມຸ ແລະ ການປະເມນີຜນົສາໍລບັໂຄງການ PIP. PCAP1 ແລະ 
MPI ໄດຮ້ວ່ມກນັສາ້ງຄູມ່ນືາໍໃຊໂ້ຄງການ ແລະ ປ້ືມ-Á½¿ຫລາຍຊຸດທ່ີໄດຮ້ວມເອົາເຄື່ ອງມກືານປະເມນີ
ຜນົໂຄງການໃນຂງົເຂດຂອງການວໄິຈວຽກງານການເງນິ, ສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. ພອ້ມກນັນ ັນ້  
PCAP1 ຍງັໄດສ້າ້ງຮບູແບບການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດແບບຄບົຖວ້ນໃຫແ້ກ ່ MPI ແລະ DPIs, ແລະ 
ໄດດ້າໍເນນີການຖາ່ຍທອດວຊິາການ ເພ່ືອການເຜີຍແຜຢູ່ໃ່ນສາມແຂວງທ່ີມກີານຕດິຕາມຄື: ອດຸມົໄຊ, ຄາໍ
ມວ່ນ ແລະ ສາì½ ņ̃ນ.  ດ ັງ່ນ ັນ້, PCAP1 ໄດປ້ະສບົຜນົສາໍເລັດໃນການພດັທະນາຮບູແບບການສາ້ງຂດີ
ຄວາມສາມາດທ່ີແທດເໝາະທ່ີສດຸກບັ MPI ແລະ DPIs ໃນເວລາທ່ີໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວສີນ້ສດຸໃນເດອືນ
ຕລຸາ 2007. 
 
ໃນການປະເມນີຜນົ PCAP1 ຂ ັນ້ສດຸທາ້ຍ, ໃນຂະນະທ່ີຢືນຢນັຜນົສາໍເລັດຂອງ PCAP1 ໃນລະດບັສງູ , 
ມນັໄດຖ້ກືແນະນາໍວາ່ ລະບບົການປະເມນີ, ການຄວບຄມຸ ແລະ ການປະເມນີຜນົ ຄວນຖກືປບັປງຸ, ຖກືເຜີຍ
ແຜ ່ແລະ ຖກືສາ້ງເປັນສະຖາບນັ ໃນຂ ັນ້ຕ່ໍໄປ ໃນທ ົ່ວປະເທດ ແລະ ທົ່ວອງົກອນລດັ. ພອ້ມກນັນ ັນ້, ຄວນມີ
ການພດັທະນາຂອບວຽກດາ້ນນຕິກິາໍ ແລະ ງບົປະມານ ເພ່ືອໃຫມ້ກີານຄຸມ້ຄອງ PIP ດຂີຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ. ບນົ
ພ້ືນຖານຂອງຄາໍແນະນາໍເຫລ່ົານີ,້ GoL ໄດຂໍ້ໃຫລ້ດັຖະບານຢ່ີປຸ່ນໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫລືອພອ້ມກບັໄລຍະຂອງ
ການຮວ່ມມດືາ້ນວຊິາການໃໝ.່ ລດັຖະບານຢ່ີປຸ່ນ ໂດຍຮບັຮູເ້ຖງິຄວາມຈາໍເປັນຂອງການຮວ່ມມ ືໄດຕ້ດັສນິ

ໃຈສບືຕ່ໍໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫລືອແກ ່ສປປ ລາວ ໂດຍຜາ່ນໄລຍະທີສອງ ພາຍຫລງັການສີນ້ສດຸຂອງໂຄງການ 
PCAP1. 
 

1.2. ຂ ັນ້ຕອນການສາ້ງໂຄງການ 
ໃນມມູມອງຂອງໂຄງການໃໝ ່ ຫລງັຈາກ PCAP1, ການປະເມນີຜນົທ່ີບ່ໍລວມເຫດການກອ່ນໜາ້ນີໄ້ດຖ້ກື
ດາໍເນນີໃນເດອືນກນັຍາ 2007 ໂດຍມວີດັຖປຸະສງົກາ່ວເຖງິລາຍລະອຽດຂອງການອອກແບບໂຄງການ
ດ ັງ່ກາ່ວ ກບັ MPI, DPIs ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ. ທີມງານເຮັດການສກຶສາໄດສ້າ້ງຮາ່ງ
ຕາຕະລາງອອກແບບໂຄງການ (PDM) ສາໍລບັ ໂຄງການໃໝ ່ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ, 
ເປ້ົາໝາຍລວມ, ສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ກດິຈະກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຂອງພວກມນັ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູທ່ີຈາໍ
ເປັນເພ່ືອການບນັລຜຸນົສາໍເລັດ. ບດົສກຶສາດ ັງ່ກາ່ວໄດສ້ະຫລບຸວາ່ ເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການໃໝນ່ ັນ້ແມນ່
ເພ່ືອ, ກ) ປບັປງຸ ແລະ ດດັແປງເພ່ີມຕື່ ມ ວທີິການ ແລະ ເຄື່ ອງມຂືອງການຄຸມ້ຄອງ PIP ໂດຍການແກໄ້ຂຄູ່
ມນືາໍໃຊ ້ແລະ ປ້ືມຄູມ່ ື ທ່ີໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ໃນ PCAP1, ຂ) ເຜີຍແຜຂ່ ັນ້ຕອນ, ວທີິການ ແລະ ເຄື່ ອງມ ື ທ່ີໄດ້
ມາດຖານສາໍລບັການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງ PIP ໃນທ ົ່ວປະເທດ, ແລະ ເພ່ືອ ຄ) ສະໜບັສະໜນູຂອບວຽກນຕິິ
ກາໍຂອງໂຄງການ ໂດຍລວມເອົາການຕພີີມກດົໝາຍການລງົທຶນຂອງລດັອອກມາ. ໂຄງການໃໝມ່ຊີື່ ເອີນ້
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ວາ່ ໂຄງການເສມີສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດຂອງການຄຸມ້ຄອງ PIP (PCAP2). ຮາ່ງ PDM ໄດຄ້ດັຕດິໃນ
ບດົບນັທຶກກອງປະຊຸມທ່ີໄດເ້ຊັນໃນ (ວນັທີ) ຊຶ່ ງປຽບເໝືອບດົສະຫລບຸຂອງການປະເມນີຜນົ. 
 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ PCAP2 ແມນ່ໄດຕ້ກົລງົເຫັນດຢີາ່ງເປັນທາງການລະຫວາ່ງຫອ້ງການ JICA ຢູ ່
ສປປ ລາວ ແລະ MPI ໂດຍມຕີວົແທນຂອງທງັສອງຝາ່ຍເຊັນລງົນາມ ໃນບດົບນັທຶກການປຶກສາຫາລືກຽ່ວ
ກບັໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວໃນ (ວນັທີ) ເດອືນກມຸພາ, 2008. PDM ໄດຖ້ກືຄດັຕດິເປັນການອອກແບບໂຄງການ
ທ່ີໄດຮ້ບັການເຫັນດເີປັນເອກະພາບ ຊຶ່ ງຄາດວາ່ຈະບນັລຜຸນົສາໍເລັດໃນເວລາສີນ້ສດຸໂຄງການ. 
 

2. ການອອກແບບໂຄງການ 
 
ພາຍຫຼງັທ່ີ ອງົການ JICA ໄດຍ້ື່ ນປະມນູຕາມຂ ັນ້ຕອນເປັນທາງການແລວ້,  ICNet Limited ໄດຮ້ບັ

ການມອບໝາຍໃຫດ້າໍເນນີການທາງດາ້ນເຕັກນກິຊຽ່ວຊານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຈດັການຂອງໂຄງການ 
PCAP2 ໃນນາມເປັນທີມງານຊຽ່ວຊານຂອງ JICA. ICNet ສະເໜີຮາ່ງແຜນການດາໍເນນີງານໃນເວລາ 

ເລ່ີມຕ ົນ້, ຊຶ່ ງໄດສ້າ້ງຂຶນ້ເພ່ືອໃຫບ້ນັລຈຸດຸປະສງົ ແລະ ຜນົທ່ີໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການຕາມທ່ີລະບໄຸວໃ້ນ  
PDM. 
 
PDM ໄດຮ້ບັການປບັປງຸຄ ັງ້ໜ່ຶງໃນລະຫວາ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ພາຍຫຼງັທ່ີໄດຮ້ບັການອະນ ຸ
ມດັ ຈາກຄະນະກາໍມະການປະສານງານຮວ່ມມ ື (JCC) ໃນກອງປະຊຸມ JCC ຄ ັງ້ທີສອງ ຊຶ່ ງຈດັຂຶນ້ໃນ
ວນັທີ 10 ມນີາ, 2009. ແຜນການດາໍເນນີງານ ໄດມ້ກີານປບັປງຸເລັກໜອ້ຍເລ້ືອຍມາໃນລະຫວາ່ງ ການ
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ແລະ ກໄໍດລ້າຍງານທ່ີກອງປະຊຸມຕາ່ງຂອງ JCC ແລະ ກໄໍດລ້າຍງານທກຸ
ຄ ັງ້ທ່ີມກີານປບັປງຸປ່ຽນແປງ. PDM ສະບນັຫຼາ້ສດຸ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1) ແລະ ແຜນການດາໍເນນີ
ງານ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2) ແມນ່ໄດຄ້ດັຕດິມາພອ້ມນີ.້  
 
ພາກຍອ່ຍຕາ່ງໆຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ ອະທິບາຍ ໂຄງສາ້ງເນືອ້ໃນຂອງ PCAP2 ໂດຍອງີໃສ ່PDM ແລະ ເນືອ້
ໃນຂອງແຜນການດາໍເນນີງານ.  
 

2.1. ຂໍມ້ນູພ້ືນຖານຂອງໂຄງການ 
 

ຕ່ໍໄປນີ ້ ແມນ່ ການອະທິບາຍ ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍທ່ີຕກົລງົກນັ, ເຂດເປ້ົາໝາຍ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການ
ຮວ່ມມສືາໍລບັ PCAP2; 

ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ:     MPI-DOE, MPI-DOP, MPI-DIC, DPIs 
ເຂດເປ້ົາໝາຍ:      16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (ທົ່ວປະເທດ), ລວມທງັ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັຖະບານ 
ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ:    ມນີາ 2008 ເຖງິ ສງິຫາ 2011  (3 ປີ ແລະ 5 ເດອືນ) 
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ສາໍລບັກຸມ່ເປ້ົາໝາຍທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງ, ສາມາດແຍກອອກເປັນສວ່ນທ່ີເປັນກຸມ່ເປ້ົາໝາຍທາງກງົ ແລະ 
ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍທາງອອ້ມ (ຫືຼ ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ) ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ;້ 

ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍທາງກງົ 
(ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີເປັນຄູຮ່ວ່ມ
ມ)ື 

ພະນກັງານໃນ MPI-DOE, MPI-DOP, MPI-DIC 

ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍທາງກງົ 
(ບນັດາກຸມ່ຄເູຝິກ) 

DPIs, ພະນກັງານຂອງກມົແຜນການໃນອງົການຂອງລດັຖະບານ  

ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍທາງອອ້ມ 
(ບນັດາກຸມ່ຜູຖ້ກືເຝິກ) 

ພະນກັງານຂ ັນ້ແຂວງຂອງຂະແໜງການ ແລະ ບນັດາພະນກັງານໃນອງົການຈດັ
ຕ ັງ້ຂອງລດັ ຊຶ່ ງຖກືມອບໝາຍໃຫເ້ປັນເຈົາ້ຂອງໂຄງ ການ (POs). 

ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍທາງອອ້ມ 
 

ພະນກັງານແຜນການຂ ັນ້ເມອືງ ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັຄາໍແນະນາໍຈາກ DPIs, ພະນກັງານຂ ັນ້

ແຂວງຂອງຂະແໜງການ ແລະ ບນັດາພະນກັງານໃນອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ ຊຶ່ ງ
ບ່ໍໄດຮ້ບັການເຝິກອບົຮມົ.  

ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ສດຸ
ທາ້ຍ 

ປະຊາຊນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຜາ່ນບນັດາໂຄງການຂອງ PIP.   

 

2.2. ຈດຸປະສງົ ແລະ ເປ້ົາໝາຍໂດຍລວມຂອງໂຄງການ 
 
ຈດຸປະສງົ ແລະ ເປ້ົາໝາຍໂດຍລວມຂອງ PCAP2 ແມນ່ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້  
 

(1) ຈດຸປະສງົໂຄງການ 
[ສະຫຸຼບຫຍໍ້] 
MPI ແລະ DPIs ດາໍເນນີຂ ັນ້ຕອນໂຄງການ PIP ຜາ່ນການປະເມນີຄ ັງ້ໃໝ,່ ການຕດິຕາມ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການປະເມນີຜນົພາຍ
ໃຕງ້ບົປະມານຈາໍກດັສງູສດຸ ແລະ ຍື່ ນໄປຍງັສະພາແຫງ່ຊາດເພ່ືອອະນມຸດັ.  

[ຕວົຊີວ້ດັທ່ີຮບັຮອງແລວ້ຕາມວດັຖປຸະສງົ] 
1. ຈາໍນວນຕວົເລກຂອງໂຄງການ PIP ທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອພາຍໃນ ແລະ  ເງນິສມົທບົໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ (ODA), ຊຶ່ ງ

ໄດມ້ກີານຕີລາຄາ, ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມນີຜນົພາຍໃຕງ້ບົປະມານປະຈາໍປີສງູສດຸ ພອ້ມກບັຕາຕະລາງ
ການຈດັການງບົປະມານສະເພາະ, ເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 100% ພາຍຫຼງັສິນ້ສດຸໂຄງການ.    

2. ລາຍງານທກຸໂຄງການ PIP ທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອພາຍໃນສາໍລບັແຕລ່ະໄລຍະ (ການວາງແຜນ / ການອະນມຸດັ, ການ
ຕດິຕາມກວດກາ, ການປະເມນີຜນົ) ແມນ່ໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃຫດ້ຂີຶນ້.  

3. MPI ແລະ DPIs ສາ້ງ ແລະ ນາໍໃຊງ້ບົປະມານສງູສດຸ ທງັໃນຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ຂ ັນ້ແຂວງພອ້ມກນັ ກບັກະຊວງການເງນິ 
ແລະ ພະແນກການເງນິແຂວງ.  

4. ຈາໍນວນ ແລະ ອດັຕາສວ່ນຂອງໜ້ີສນິໃນງບົປະມານ PIP ປະຈາໍປີ ຫຸຼດລງົ. 
5. MPI ພອ້ມກບັບນັດາກະຊວງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງພດັທະນາແຜນງານຂອງຂະແໜງຕນົ ພອ້ມທງັ ມເີປ້ົາໝາຍທ ົ່ວພາກ, ເປ້ົາໝ

າຍປະຈາໍປີ ແລະ ການແຈກຢາຍບນັດາໂຄງການ PIP ທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອພາຍໃນ ແລະ ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ 
(ODA)  

 
 

(2) ເປ້ົາໝາຍໂດຍລວມ 
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ຕ່ໍໄປນີ ້ຊີໃ້ຫເ້ຫັນບນັດາເປ້ົາໝາຍໂດຍລວມ ແລະ ວດັຖປຸະສງົທ່ີໄດຮ້ບັຮອງເອົາຕວົຊີວ້ດັ ຊຶ່ ງກາໍນດົໄວ້
ໃນເວລາເລ່ີມຕ ົນ້ໂຄງການ. 
 
[ສະຫຸຼບຫຍໍ້] 
ບນັດາຂະແໜງການຂ ັນ້ກະຊວງ ແລະ ຂ ັນ້ແຂວງ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການ PIP  ຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ ແລະ 
ປະສດິທິພາບ ຕາມກາໍນດົເວລາ ແລະ ອງີຕາມແຜນງບົປະມານພາຍໃຕແ້ຜນງານຍກົລະດບັຂອງຂະແໜງການ.   

[ຕວົຊີວ້ດັທ່ີຮບັຮອງຕາມວດັຖປຸະສງົ] 
1. ຫຸຼດຈາໍນວນ ແລະ ອດັຕາສວ່ນຂອງບນັດາໂຄງການ PIPທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອຈາກພາຍໃນ ແລະ ບນັດາໂຄງການຊວ່ຍ

ເຫືຼອລາ້  (ODA) ຊຶ່ ງໄດມ້ກີານຢດຸຊະງກັ ຫືຼ ຄາດວາ່ຈະຢດຸ ເນື່ ອງຈາກເຫດຜນົທາງດາ້ນງບົປະມານ.   
2. ຫຸຼດຈາໍນວນ ແລະ ອດັຕາສວ່ນຂອງບນັດາໂຄງການ PIP ທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອຈາກພາຍໃນ ແລະ ໂຄງການທ່ີໄດຮ້ບັ

ເງນິຊວ່ຍເຫືຼອລາ້  (ODA) ຊຶ່ ງບ່ໍໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສບືຕ່ໍທ່ີດ,ີ ຫືຼ ບ່ໍມກີານດາໍເນນີການ ພາຍຫຼງັທ່ີໂຄງການສາໍເລັດ. 
3. ຫຸຼດຈາໍນວນ ແລະ ອດັຕາສວ່ນຂອງບນັດາໂຄງການ PIPທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອຈາກພາຍໃນ ແລະ ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອ

ລາ້  (ODA) ຊຶ່ ງປະຕບິດັບ່ໍໄດເ້ຕັມທ່ີ.  
4. ຫຸຼດຈາໍນວນ ແລະ ອດັຕາສວ່ນຂອງບນັດາໂຄງການ PIPທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອຈາກພາຍໃນ ແລະ ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອ

ລາ້  (ODA) ຊຶ່ ງມປີະສບົການທ່ີມກີານປ່ຽນແປງທ່ີບ່ໍຄາດຄິດກບັບນັດາບໍລິສດັທ່ີເຊັນສນັຍາກນັ. 
5. ບນັດາຕວົຊີວ້ດັທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍຂອງແຕລ່ະແຜນງານຂອງຂະແໜງການ ຈະໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃຫດ້ຂີຶນ້.  

 
ຜາ່ນບດົສກຶສາພ້ືນຖານໃນຂ ັນ້ທາໍອດິຂອງໂຄງການ, ໄດພ້ບົວາ່ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍໃນການບນັລຸ

ບນັດາຕວົຊີວ້ດັພ້ືນຖານຂອງເປ້ົາໝາຍ ໂດຍລວມຂອງໂຄງການທ່ີຍກົຂຶນ້ໃນກອງປະຊຸມ ຄ ັງ້ທາໍອດິຂອງ 
PDM. ບາງຕວົຊີວ້ດັຍງັເຫັນວາ່ ບ່ໍເໝາະສມົສາໍລບັການປະມານຜນົກະທບົທາງບວກຂອງໂຄງການ
ພາຍຫຼງັສິນ້ສດຸໂຄງການແລວ້. 
 
ສະນ ັນ້, ພາກສວ່ນໜ່ຶງຂອງໂຄງການ ແມນ່ສະເໜີ ບນັດາຕວົຊີວ້ດັທ່ີເປັນທາງເລືອກໃນກອງປະຊຸມ 
JCC ຄ ັງ້ທີສອງ ໃນວນັທີ 10 ມນີາ 2009. ຕ່ໍໄປນີ ້ຊີໃ້ຫເ້ຫັນເຖງິການປ່ຽນແປງ ທ່ີໄດກ້າໍນດົບນັດາຕວົຊີ້

ວດັທ່ີໄດຮ້ບັຮອງຕາມວດັຖປຸະສງົສາໍລບັເປ້ົາໝາຍທົ່ວໄປ, ລວມທງັບນັດາເຫດຜນົ.  
 
ຕວົຊີວ້ດັເບືອ້ງຕ ົນ້ 1 ຫຸຼດ ຈາໍນວນ ແລະ ອດັຕາສວ່ນຂອງບນັດາໂຄງການ PIP ທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອຈາກພາຍໃນ 

ແລະ ບນັດາໂຄງການທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອລາ້  (ODA) ຊຶ່ ງໄດມ້ກີານຢດຸຊະງກັ ຫືຼ ຄາດວາ່ຈະ
ຢດຸ ເນື່ອງຈາກເຫດຜນົທາງດາ້ນງບົປະມານ.   

ເຫດຜນົໃນການປ່ຽນ
ແປງ 

ອງີໃສບ່ດົສກຶສາພ້ືນຖານສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ບ່ໍມໂີຄງການ PIP ທ່ີບ່ໍໄດຢ້ດຸຊະງກັ ຫືຼ ຄາດວາ່ຈະ
ຢດຸເປັນທາງການ. ເນື່ອງຈາກວທີິການ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການຄຸມ້ຄອງຈດັການຂອງໂຄງການ ແມນ່
ຍງັບ່ໍຈະແຈງ້ສາໍລບັທກຸໂຄງການ, ສະຖານະພາບຂອງບາງໂຄງ ການຍງັບ່ໍຈະແຈງ້. ສະນ ັນ້, ເປັນ
ການຍາກທ່ີຈະຕດັສນິວາ່ ໂຄງການເຫ່ົຼານີ ້ຖວືາ່ ພວມດາໍເນນີການ, ຄາດວາ່ຈະຢດຸ, ຫືຼ ຢດຸຊະງກັ. 
ຜາ່ນການບນັລຜຸນົສາໍເລັດຕາມຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ, ສະຖານະພາບຂອງໂຄງການ  PIP ເຫ່ົຼາ
ນີ ້ ຈະມຄີວາມຈະແຈງ້ຂຶນ້. ບາງໂຄງການ ອາດສາມາດຈດັໝວດເປັນຢດຸຊະງກັ ຫືຼ ຄາດວາ່ຈະ
ຢດຸ. ສະນ ັນ້, ຜນົກະທບົທາງບວກຂອງ PCAP2 ອາດຈະບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຫຸຼ້ດຈາໍນວນ ຂອງ
ບນັດາໂຄງການ PIP ທ່ີຢດຸຊະງກັ ຫືຼ ຄາດວາ່ຈະຢດຸ; ອາດຈະມກີານເພ່ີມຂຶນ້ອກີ. ສະນ ັນ້, ຕວົຊີ້

ວດັນີ ້ແມນ່ບ່ໍເໝາະສມົສາໍລບັການວດັຜນົກະທບົທາງບວກຂອງ  PCAP2.  



6 
 

ຕວົຊີວ້ດັປ່ຽນແປງໃໝ ່ 1. ເພ່ີມ ຈາໍນວນ ແລະ ອດັຕາສວ່ນຂອງບນັດາໂຄງການ PIP ທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອຈາກພາຍ
ໃນ ແລະ ບນັດາໂຄງການທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອລາ້  (ODA) ຊຶ່ ງສາໍເລັດຜນົຕາມກາໍນດົ
ເວລາ.  

 
ຕວົຊີວ້ດັເບືອ້ງຕ ົນ້ 2. ຫຸຼດຈາໍນວນ ແລະ ອດັຕາສວ່ນຂອງບນັດາໂຄງການ PIPທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອຈາກພາຍໃນ 

ແລະ ບນັດາໂຄງການທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອລາ້  (ODA) ຊຶ່ ງບ່ໍໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສບື
ຕ່ໍທ່ີດ,ີ ຫືຼ ບ່ໍມກີານດາໍເນນີການ ພາຍຫຼງັທ່ີໂຄງການສາໍເລັດ 

ເຫດຜນົໃນການ
ປ່ຽນແປງ 

PCAP2 ໄດແ້ນະນາໍຢາ່ງໜກັແໜນ້ວາ່ POs ຄວນຍື່ ນແຜນການບາໍລງຸຮກັສາ ແລະ ແຜນດາໍເນນີ
ງານ ຂອງຜນົໄດຮ້ບັຈາກໂຄງການ PIP ທ່ີສາໍເລັດຜນົ ໃນລະຫວາ່ງໄລຍະຂອງການ ວາງແຜນ, 
ເພ່ືອຮບັປະກນັນາໍໃຊທ່ີ້ມປີະສິດທິຜນົພາຍຫຼງັສາໍເລັດຜນົແລວ້. ຍງັໄດມ້ກີານຮຽກຮອ້ງ ໃຫປ້ບັປງຸ

ແຜນການບາໍລງຸຮກັສາ ແລະ ແຜນດາໍເນນີງານໃຫທ້ນັກບັສະພາບການໃນເວລາຂອງ ການປະ
ເມນີຜນົການສິນ້ສດຸໂຄງການ. ຜາ່ນການສາ້ງຕ ັງ້ບນັດາຂ ັນ້ຕອນເຫ່ົຼານີ,້ ຕວົຊີວ້ດັ ສາມາດຖໄືດວ້າ່ 
ກຽ່ວຂອ້ງກບັການວດັຜນົກະທບົຂອງ   PCAP2. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ເນື່ອງຈາກຈາໍນວນຂອງ
ບນັດາໂຄງການ PIP ມຫຼີາຍຊຶ່ ງຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນເຫ່ົຼານີ ້ນອກຈາກບາງໂຄງການທ່ີບ່ໍ
ປະຕບິດັຕາມ, ໄດມ້ກີານຕດັສິນໃນການວດັແທກ ຈາໍນວນຂອງໂຄງການທ່ີໄດນ້າໍໃຊຂ້ ັນ້ຕອນເຫ່ົຼາ
ນີ.້  

ຕວົຊີວ້ດັທ່ີປ່ຽນແປງໃໝ ່ 2.ເພ່ີມ ຈ¿ນວນ ແລະ ອດັຕາສວ່ນຂອງບນັດາໂຄງການ PIP ທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອຈາກພາຍໃນ 
ແລະ ບນັດາໂຄງການທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອລາ້  (ODA) ຊຶ່ ງສາໍເລັດຜນົຕາມກາໍນດົເວລາ. 

 
ຕວົຊີວ້ດັເບືອ້ງຕ ົນ້ 3. ຫຸຼດຈາໍນວນ ແລະ ອດັຕາສວ່ນຂອງບນັດາໂຄງການ PIPທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອຈາກພາຍໃນ 

ແລະ ບນັດາໂຄງການທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອລາ້  (ODA) ຊຶ່ ງປະຕບິດັບ່ໍໄດເ້ຕັມທ່ີ.  
 

ເຫດຜນົໃນການ
ປ່ຽນແປງ 

PCAP2 ໃຫຄ້າໍເຫັນຢາ່ງໜກັແໜນ້ວາ່ Pos ຄວນລະບຜຸູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດໃນຂ ັນ້ຕອນການວາງ
ແຜນໂຄງການ; ສະນ ັນ້, ຜນົກະທບົທ່ີເໝາະສມົສາມາດຄາດການໄດຜ້າ່ນຜນົທ່ີເກດີຂຶນ້ໃນເວລາ
ໂຄງການສາໍເລັດ. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ເນື່ອງຈາກວາ່ ບນັດາໂຄງການ  PIP ໃນປະຈບຸນັ ບ່ໍໄດ້
ລະບລຸາຍລະອຽດຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ລະດບັຂອງຜນົປະໂຫຍດທ່ີໄດຮ້ບັ, ມນັເປັນ
ການຍາກໃນການລະບ ຸ ມາດຕະຖານພ້ືນຖານຂອງໂຄງການ ທ່ີຖວືາ່ ເປັນ “ການປະຕິບດັບ່ໍ
ເຕັມທ່ີ”. ສະນ ັນ້, ບນັດາຕວົຊີວ້ດັ ຕອ້ງວດັແທກເປັນໃນທາງບວກ.   

ຕວົຊີວ້ດັທ່ີປ່ຽນແປງໃໝ ່ 3. ເພ່ີມ ຈ-¿ນວນ ແລະ ອດັຕາສວ່ນຂອງບນັດາໂຄງການ PIPທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອຈາກພາຍໃນ 
ແລະ ບນັດາໂຄງການທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອລາ້  (ODA) ຊຶ່ ງ ຖກືນາໍໃຊ ້ ຫືຼ ດາໍເນນີການຕາມ
ແຜນທ່ີວາງໄວໃ້ນເບືອ້ງຕ ົນ້. 

 
ຕວົຊີວ້ດັເບືອ້ງຕ ົນ້ 4. ຫຸຼດຈາໍນວນ ແລະ ອດັຕາສວ່ນຂອງບນັດາໂຄງການ PIPທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອຈາກພາຍໃນ 

ແລະ ບນັດາໂຄງການທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫືຼອລາ້  (ODA) ຊຶ່ ງມປີະສບົການທ່ີມກີານປ່ຽນແປງ
ທ່ີບ່ໍຄາດຄດິ ກບັບນັດາບໍລິສດັທ່ີເຊັນສນັຍາກນັ. 

ເຫດຜນົໃນການປ່ຽນແປງ ເນື່ອງຈາກເປັນບນັດາປດັໄຈພາຍນອກເຊ່ັນ ການຄຸມ້ຄອງຈດັການສະຖານະການຂອງ ບນັດາ
ບໍລິສດັທ່ີເຊັນສນັຍາ ແລະ ການຈດັສນັງບົປະມານທ່ີຈາໍກດັຂອງງບົປະມານໂຄງການ PIP ຊຶ່ ງມ ີ
ຜນົຢາ່ງໃຫຍຫຼ່ວງຕ່ໍກບັຕວົຊີວ້ດັນີ,້ PCAP2 ພິຈາລະນາວາ່ ຕວົຊີວ້ດັນີ ້ ບ່ໍເໝາະສມົ ໃນການ
ກາໍນດົຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ.  

ຕວົຊີວ້ດັທ່ີປ່ຽນແປງໃໝ ່ ລບົລາ້ງ 
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ຕວົຊີວ້ດັເບືອ້ງຕ ົນ້ 5. ຕວົຊີວ້ດັເປ້ົາໝາຍໃນແຕລ່ະແຜນງານຂອງຂະແໜງການຈະໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃຫດ້ຂີຶນ້.  

ເຫດຜນົໃນການປ່ຽນແປງ ແຜນງານຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັເປ້ົາໝາຍຂອງພວກເຂົາ ແມນ່ກາໍນດົໄວ ້ ຜາ່ນວທີິ
ການ ແລະ ເຄື່ ອງມທ່ີື PCAP2 ພດັທະນາຂຶນ້. ສະນ ັນ້, ບ່ໍມກີານກາໍນດົ ເປັນມາດຕະຖານພ້ືນ 
ຖານ.  PCAP2 ຍງັພິຈາລະນາວາ່ ຕວົຊີວ້ດັ SEDP ຈະສາມາດນາໍໃຊ ້ ເປັນຕວົຊີວ້ດັທ່ີເປັນທາງ
ເລືອກຫືຼ ບ່ໍ?  

ຕວົຊີວ້ດັທ່ີປ່ຽນແປງໃໝ ່ 5.ໃນບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ແຂວງ, ຕວົຊີວ້ດັເປ້ົາໝາຍແມນ່ຖກືນາໍໃຊ ້ເປັນ ຂໍເ້ງ ື່ອນໄຂການ
ຄດັເລືອກໂຄງການ PIP. 

 
1. ຜນົໄດຮ້ບັ 

ຕ່ໍໄປນີ ້ແມນ່ ສີ່  ຜນົໄດຮ້ບັທ່ີຕ ັງ້ໄວເ້ປັນເຄື່ ອງມວືດັແທກ ເພ່ືອບນັລຕຸາມຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ. 
 
(1) ຜນົໄດຮ້ບັ 1 
[ຜນົໄດຮ້ບັ 1 ສະຫຸຼບຫຍໍ້] 
ພະນກັງານ ຂອງ DPI ຂອງທກຸແຂວງ ແລະ ພະນກັງານຂອງກມົແຜນການຂອງທກຸກະຊວງ ແລະ ອງົການອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 
ໄດຮ້ບັຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງຈດັການໂຄງການ PIP ທ່ີເປັນພ້ືນຖານ ແລະ  ເນືອ້ໃນໂດຍລວມ.  

[ບນັດາຕວົຊີວ້ດັທ່ີຮບັຮອງຕາມຈດຸປະສງົ] 
1. ພະນກັງານ DPI ຫຼາຍກວາ່ 5 ທາ່ນ ໃນແຕລ່ະແຂວງ ມຄີວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງຈດັການ ໂຄງການ PIP ໂດຍອງີ

ຕາມເອກະສານອະທິບາຍ ແລະ ປ້ຶມຄູມ່ທ່ີືມໃີນປະຈບຸນັ.  
2. ພະນກັງານຂອງກມົແຜນການ ຫຼາຍກວາ່ 5 ທາ່ນໃນແຕລ່ະກະຊວງ ຫືຼ ອງົການລດັຖະບານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແມນ່ສາມາດໃນ

ການຄຸມ້ຄອງຈດັການ  ໂຄງການ PIP ໂດຍອງີຕາມຄູມ່ແືນະນາໍ ແລະ ປ້ຶມຄູມ່ທ່ີືມໃີນປະຈບຸນັ. 

 
PCAP1 ສມຸໃສກ່ານພດັທະນາສາ້ງມາດຕະຖານພ້ືນຖານ ສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງຈດັການໂຄງການ PIP, 
ແລະ ດາໍເນນີການເຝິກອບົຮມົສາໍລບັສາມແຂວງຈດຸສມຸໃນການຕດິຕາມກວດກາ.  ສິ່ ງນີໝ້າຍຄວາມວາ່  
14 ແຂວງ ແລະ ບນັດາອງົການຂອງລດັຂ ັນ້ສນູກາງ ຍງັຈາໍເປັນຕອ້ງໄດລ້ວມເອົາເຂ້ົາດວ້ຍ. ໃນຂະນະທ່ີ 
PCAP1 ແມນ່ປະສບົຜນົສາໍເລັດໃນການຍກົລະດບັຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະຂອງບກຸຄະລາກອນທ່ີຄຸມ້ຄອງ 
ຈດັການ  PIP ຜາ່ນການເຝິກອບົຮມົ, PCAP2 ສມຸໃສເ່ຮັດໃຫຜູ້ທ່ີ້ໄດຮ້ບັເຝິກອບົຮມົໄດນ້າໍໃຊ ້ ຄວາມຮູ ້
ແລະ ທກັສະທ່ີໄດຮ້ບັ ເຂ້ົາໃນການປະຕບິດັວຽກງານປະຈາໍຂອງຕນົ. MPI ມພີາລະບດົບາດຕ ົນ້ຕໍໃນການ
ສະໜອງການເຝິກອບົຮມົທ ົ່ວປະເທດ, ແຕຍ່ງັຕອ້ງການການສະໜບັສະໜນູເພ່ືອພດັທະນາລະບບົ ການ
ເຝິກອບົຮມົທ່ີສາມາດເຮັດໃຫເ້ກດີການເຝິກອບົຮມົທ່ີຕ່ໍເນື່ອງພາຍໃຕຊ້ບັພະຍາກອນທ່ີຈາໍກດັໄດ.້ ຜນົໄດ້
ຮບັ 1 ມຈີດຸມຸງ່ໝາຍ ເພ່ືອສາ້ງຕ ັງ້ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຈດັການ PIP ທົ່ວປະເທດ ຜາ່ນ ການເຝິກອບົຮມົ 
ເປັນລະບບົ ແລະ ການເຝິກອບົຮມົແບບເຮັດວຽກໄປພອ້ມ (OJT).  
 
(2) ຜນົໄດຮ້ບັ 2 
[ຜນົໄດຮ້ບັ 2 ສະຫຸຼບຫຍໍ້] 
ວໄິນທາງການເງນິ ແມນ່ໄດນ້າໍສະເໜີ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນອງົການ ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງຈດັການໂຄງການ PIP. 

[ຕວົຊີວ້ດັທ່ີໄດຮ້ບັຮອງຕາມວດັຖປຸະສງົ] 
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1. “ຄູມ່ສືາໍລບັການຄຸມ້ຄອງຈດັການໂຄງການ PIP” ແລະ ປ້ືມຄູມ່ ື ແມນ່ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ ແລະ ພດັທະນາ ເພ່ືອກວມ
ເອົາການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການວາງແຜນງບົປະມານໂຄງການ PIP. ເອກະສານຄູມ່ແືນະນາໍ ແລະ ປ້ືມຄູມ່ ືໄດຮ້ບັ
ການປບັປງຸໃຫດ້ຂີຶນ້ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫກ້ບັບກຸຄະລາກອນຂອງພາກລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງທງັໝດົ.  

2. ພະນກັງານ MPI ຫຼາຍກວາ່ 2 ທາ່ນ ແລະ ພະນກັງານຂອງກມົແຜນການ ຫຼາຍກວາ່ 5 ທາ່ນໃນແຕລ່ະແຂວງ, ກະຊວງ 
ແລະ ອງົການຂອງລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ ສາມາດຄຸມ້ຄອງຈດັການໂຄງການ PIP ໂດຍອງີຕາມເອກະສານຄູມ່ແືນະນາໍ 

ແລະ ປ້ືມຄູມ່ທ່ີືພດັທະນາ ແລະ ຍກົລະດບັ ແລະ ການເຝິກອບົຮມົບນັດາພະນກັງານຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ຂ ັນ້ແຂວງທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງ.  

3. MPI ແລະ DPI ພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຕ ັງ້ຂ ັນ້ຕອນຂອງການຄາດຄະເນ ງບົປະມານ, ການຈາໍກດັ ຈາໍນວນເງນິສະໜບັ
ໜນູໂຄງການ PIP ທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຈາກພາຍໃນ ແລະ ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ (ODA) ພາຍໃຕເ້ພດານສງູສດຸຂອງ
ງບົປະມານປະຈາໍປີ, ແລະ ການວາງແຜນການບໍລິຫານງບົປະມານຕາມກາໍນດົເວລາ ເພ່ືອຄາດຄະເນ ແລະ ກາໍນດົເພດານ
ງບົປະມານ.  

 

ມາດຕະຖານພ້ືນຖານ ແລະ ວທີິການຂອງການຄຸມ້ຄອງຈດັການ  PIP ໄດມ້ກີານພດັທະນາເປັນກາ້ວໆ
ມາ, ແຕ ່ວທີິການຂອງການຈດັສນັງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງ  PIP ຍງັບ່ໍທນັໄດມ້ກີານຄອບຄມຸເທ່ືອ.  MPI 
ມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນການຈດັສນັງບົປະມານຈາກພາຍໃນຂອງ PIP ໃຫກ້ບັທກຸແຂວງ ແລະ ອງົການ
ລດັຖະບານຂ ັນ້ສນູກາງ. ແຕ ່ ເນື່ອງຈາກວາ່ ວທີິການຂອງການຈດັສນັງບົປະມານບ່ໍຈະແຈງ້, ການລາ່ຊາ້
ໃນການປະກາດແຈງ້ການ ເປັນເລ່ືອງປກົກະຕ.ິ ພອ້ມນ ັນ້, MPI ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການໃຫຄ້າໍ

ອະທິບາຍທ່ີພຽງພໍເໝາະສມົ ໃຫກ້ບັທກຸແຂວງ ແລະ ບນັດາອງົການລດັຖະບານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນລະຫວາ່ງ 
ການເຈລະຈາກຽ່ວກບັງບົປະມານ.ສະນ ັນ້, ວທີິການ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນທ່ີເປັນມາດຕະຖານຕ່ໍກບັການຈດັສນັ
ງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງ PIP ໄປຍງັເຂດຕາ່ງໆ ແມນ່ຈະໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃຫດ້ຂີຶນ້.  
 
ທກຸປີ, ປະມານ 10-15% ຂອງງບົປະມານພາຍໃນທ່ີຈດັສນັໃຫກ້ບັ PIP ແມນ່ສາໍລບັການຈາ່ຍຄນືໜ້ີສນິ. 
ໃນຫຼາຍກລໍະນສີວ່ນໃຫຍ,່ ໜ້ີສນິເກດີຈາກ ຂາດການຄຸມ້ຄອງຈດັການດາ້ນການເງນິຂອງໂຄງການ, ການ
ຈາ່ຍເງນິໂຄງການເກນີງບົປະມານ, ຊອ່ງວາ່ງລະຫວາ່ງງບົປະມານ ກບັ ການໃຊຈ້າ່ຍ, ແລະ ການໃຊ້
ຈາ່ຍໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນມຸດັ. ສະນ ັນ້, ການຈາ່ຍງບົປະມານ ແລະ ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຈດັການດາ້ນການ
ເງນິຂອງ PIP ທ່ີຕອ້ງໃນນາໍໃຊກ້ບັແຕລ່ະໂຄງການ PIP  ຕອ້ງໄດພ້ດັທະນາສາ້ງຂຶນ້.  PCAP2 ຈະ

ພດັທະນາສາ້ງຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ວທີິການທີເປັນມາດຕະຖານຂອງການຈາ່ຍເງນິງບົປະມານທ່ີດ ີແລະ ການ
ຄຸມ້ຄອງຈດັການທາງດາ້ນການເງນິສາໍລບັແຕລ່ະ ໂຄງການ PIP. 
 

(3) ຜນົໄດຮ້ບັ 3 
[ຜນົໄດຮ້ບັ 3 ສະຫຸຼບຫຍໍ້] 
ຂອບວຽກດາ້ນນຕິິກາໍຂອງການຄຸມ້ຄອງຈດັການ ໂຄງການ PIP ທ່ີມປີະສດິທິພາບ ແລະ ປະສດິທິຜນົ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ
ສາ້ງຂຶນ້ ແລະ ປບັປງຸໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ. 

[ຕວົຊີວ້ດັທ່ີໄດຮ້ບັຮອງຕາມວດັຖປຸະສງົ] 
1. ກດົໝາຍການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ແລະ ບນັດາດາໍລດັອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງສະເພາະ ໄດມ້ກີານຮາ່ງ, ຍື່ ນ ແລະ ໄດຮ້ບັຮອງ

ອະນມຸດັຈາກສະພາແຫງ່ຊາດ.  
2. ກດົໝາຍການຄຸມ້ຄອງ ໂຄງການ PIP ແລະ ບນັດາດາໍລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ລະບບຸນັດາອງົການທ່ີຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນ
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ທາງດາ້ນນຕິິກາໍ ໃນການທບົທວນ, ປ່ຽນແປງ, ໂຈະໄວ ້ ຫືຼ ຢດຸຕ ິບນັດາໂຄງການ PIP  ລວມທງັໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ 
(ODA) ແລະ ການປບັໃໝໃສໂ່ທດບນັດາອງົການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ຄູສ່ນັຍາ.  

3. ກດົໝາຍການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ແລະ ບນັດາດາໍລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ລວມທງັ ເອກະສານແນະນາໍ ແລະ ປ້ຶມຄູມ່ທ່ີື
ອະນມຸດັແລວ້ ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ປບັປງຸໃນໂຄງການ, ແມນ່ຖກືນາໍໃຊ ້ ເປັນເຄື່ ອງມກືານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 
PIP ທ່ີເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ແຈກຢາຍໄປທ ົ່ວປະເທດ.  

 

ດາໍລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕີເລກທີ 58 ອອກໃນເດອືນ ມຖິນຸາ 2002, ເປັນຂອບວຽກທາງດາ້ນນຕິກິາໍທ່ີມປີະ
ສດິທິຜນົສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ໃນເວລາທ່ີ PCAP2 ເລ່ີມຕ ົນ້. ສະພາແຫງ່ຊາດ ໄດແ້ນະນາໍ 
ກະຊວງ ຜລ ເພ່ືອປບັປງຸ ແລະ ຍກົລະດບັດາໍລດັສະບບັນີໃ້ຫເ້ປັນກດົໝາຍການລງົທຶນຂອງລດັ. PCAP2 

ແມນ່ໃຫຄ້າໍແນະນາໍດາ້ນເຕັກນກິວຊິາການ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ ເນືອ້ໃນຂອງກດົໝາຍ ແມນ່ສອດຄອ່ງກບັ 
ຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ວທີິການ ທ່ີ PCAP2 ພດັທະນາສາ້ງຂຶນ້.   
 
(4) ຜນົໄດຮ້ບັ 4 
[ຜນົໄດຮ້ບັ 4 ສະຫຸຼບຫຍໍ້] 
ບນັດາພະນກັງານ MPI, ພະນກັງານຂອງ DPI ຂອງທກຸແຂວງ ແລະ ພະນກັງານຂອງກມົແຜນການຂອງທກຸກະຊວງ ໄດຍ້ກົ
ລະດບັຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັດາ້ນການຄຸມ້ຄອງຈດັການ ໂຄງການ PIP ສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງຈດັການເງນິທຶນສມົທບົເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ
ລາ້ຂອງຜູໃ້ຫທຶ້ນ, ການຄຸມ້ຄອງຈດັການໂຄງການ  PIP ຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ແຜນງານຂອງຂະແໜງການຕາ່ງໆ.  

[ຕວົຊີວ້ດັທ່ີໄດຮ້ບັຮອງຕາມວດັຖປຸະສງົ] 
1. “ຄູມ່ແືນະນາໍສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງຈດັການໂຄງການ PIP” ແລະ ປ້ຶມຄູມ່ ືແມນ່ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ ແລະ ພດັທະນາສາ້ງ

ຂຶນ້ ເພ່ືອກວມເອົາບນັຫາ ການຄຸມ້ຄອງêô -¦ö´êö® (ODA) ແລະ ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ. ຄູມ່ ືແລະ ປ້ຶມ-
Á½¿ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງອະນມຸດັ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫກ້ບັບກຸຄະລາກອນລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງທກຸພາກສວ່ນ. 

2. ““ຄູມ່ແືນະນາໍສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງຈດັການແຜນງານຂອງ PIP” ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ, ອະນມຸດັຮບັຮອງ ແລະ ແຈກຢາຍ
ໃຫກ້ບັບກຸຄະລາກອນລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP. 

3. ພະນກັງານຂອງ MPI ເກນີກວາ່ 20 ຄນົ ແລະ ພະນກັງານຂອງກມົແຜນການ 5 ທາ່ນໃນແຕລ່ະແຂວງ, ກະຊວງ ແລະ 
ອງົການຂອງລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ມຄີວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ອງີຕາມຄູມ່ແືນະນາໍ ແລະ ຄູມ່ ືທ່ີພດັທະນາ 
ແລະ ຍກົລະດບັໃໝ,່ ແລະ ການເຝິກອບົຮມົໃຫກ້ບັພະນກັງານລດັຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ຂ ັນ້ແຂວງ. 

 
 
ຜນົໄດຮ້ບັ 4 ມສີີ່ ສວ່ນປະກອບຍອ່ຍ: 1) ເພ່ືອພດັທະນາວທີິການ, ເຄື່ ອງມ ືແລະ ການເຝິກອບົຮມົສາໍລບັ  
ການຄຸມ້ຄອງທຶນສມົທບົເຂ້ົາໃນໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ (ODA) ; 2) ເພ່ືອພດັທະນາວທີິການ, ເຄື່ ອງມ ື
ແລະ ການເຝິກອບົຮມົສາໍລບັ ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ;  ແລະ 3) ເພ່ືອພດັທະນາວທີິການ, 
ເຄື່ ອງມ ືແລະ ການເຝິກອບົຮມົສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງແຜນງານ.  
 

ວທີິການ ແລະ ເຄື່ ອງມສືາໍລບັ ແຕລ່ະອງົປະກອບຈະສາໍເລັດ ແລະ ລະບໄຸວໃ້ນພາກທ່ີເໝາະສມົໃນບດົ
ຄູມ່ແືນະນາໍ ແລະ ປ້ຶມຄູມ່ຂືອງ  PCAP2. ບດົຄູມ່ແືນະນາໍສອງຫວົ ແລະ ປ້ືມÁ½¿ ຫາ້ຫວົ ແມນ່
ຈາກ PCAP2. ບດົÁ½¿ສອງສະບບັ ແລະ ປ້ຶມຄູມ່ສືອງສະບບັ ໄດຮ້ບັການທບົທວນຄນືຈາກຜນົໄດ້
ຮບັຂອງ PCAP1. 
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1 ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ (PO): ພະນກັງານລດັທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນການຊີນ້າໍບາງໂຄງການ PIP ສະເພາະໃດໜ່ຶງ. ໂດຍປກົກະຕິ

ແລວ້, ພະນກັງານວຊິາການຂອງກມົໃນແຕລ່ະກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ທ່ີຮບັຜິດຊອບໂຄງການ PIP ທ່ີຖກືແຕງ່ຕ ັງ້.  PO ແມນ່
ຮບັຜິດຊອບ ສາໍລບັການຂໍງບົປະມານຂອງ ໂຄງການ PIP,  ຕດິຕາມກວດກາ ເພ່ືອຮບັປະກນັຜນົສາໍເລັດຂອງໂຄງການ, ແລະ 
ການມອບຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫກ້ບັບກຸຄນົທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນການດາໍເນນີງານພາຍຫຼງັທ່ີໂຄງການສາໍເລັດ.   

ຊື່  ລາຍລະອຽດລາຍການ 
›́̄ £øÈ́ õການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP (ຄູ່

ມໂືຄງການ) 
ຄູມ່ແືນະນາໍວທີິການຄຸມ້ຄອງສາໍລບັແຕລ່ະໂຄງການ PIP. ເນືອ້ໃນລວມມ ີ
ການດາໍເນນີງານກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ວທີິການ ແລະ ເຄື່ ອງມ ື
ສາໍລບັການປະເມນີໂຄງການ, ການຕດິຕາກວດກາ ແລະ ການປະເມນີຜນົ, 
ການວິເຄາະດາ້ນສິ່ ງແວດ ລອ້ມ  / ສງັຄມົ, ການວເິຄາະດາ້ນເສດຖະກດິ / ການ
ເງນິ.  DVD ທ່ີອະທິບາຍກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນຂອງຄູມ່ແືນະນາໍ ແລະ ເຄື່ ອງມໃືນຮູ
ບແບບຮາ່ງເປ່ົາໃນຄດັຕດິມາພອ້ມນີ.້  

< ເນືອ້ໃນປບັປງຸໃໝ ່> 
ຄຽງຄູກ່ບັການດດັສມົເນືອ້ໃນທ່ີມຢີູໃ່ນປະຈບຸນັ, ສະບບັປບັປງຸໃໝຈ່ະລວມເອົາ
ບນັດາເນືອ້ໃນຕ່ໍໄປນີເ້ຂ້ົານາໍ:  

 ການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການຈາ່ຍເງນິງບົປະມານຂອງ
ໂຄງການ PIP  

 ການຄຸມ້ຄອງເງນິສມົທບົເຂ້ົາໃນໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ (ODA) 
 ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ 

ຄູມ່ສືາໍລບັການຄຸມ້ຄອງແຜນງານ  
PIP (ຄູມ່ແືຜນງານ) 

ຄູມ່ລືວມເອົາວທີິການສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ຈາກມມຸມອງຂອງແຜ
ນງານຂອງຂະແໜງການ. ເນືອ້ໃນລວມມ ີ ວທີິການຂອງການພດັທາແຜນງານ
ຂອງຂະແໜງການຜາ່ນ ແນວທາງທ່ີເປັນຕກັກະ, ຕາມລາໍດບັວນັເດອືນປີ ແລະ 
ຕາມສະພາບພມູສີາດ. ຈດຸມຸງ່ໝາຍ ເພ່ືອ   MPI-DoP, DPI ແລະ ກມົ
ແຜນການຂອງກະຊວງ. 

< ເນືອ້ໃນປບັປງຸໃໝ ່> 
 ການພດັທະນາແຜນງານຂອງຂະແໜງການຜາ່ນ ແຜນປະຕບິດັງານ.  
 ການຈດັສນັງບົປະມານຂອງໂຄງການ PIP. 

ປ້ຶມÁ½¿ສາໍລບັ DPI ປ້ຶມຄູມ່ອືອກແບບເພ່ືອພະນກັງານ DPI ຕາມໜາ້ທ່ີວຽກສະເພາະຂອງພວກເຂົາ
ສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງ ໂຄງການ PIP ອງີຕາມຂ ັນ້ຕອນງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງ 
PIP. ເນືອ້ໃນລວມມ ີ ການຂດີແບງ່ວຽກໃນ MPI, DPI ແລະ ເຈົ້າຂອງ
ໂຄງການ (PO), ແລະ ບນັດາວທີິການ ແລະ ເຄື່ ອງມສືາໍລບັການປະເມນີ 
ແລະ ການຕດິຕາມແບບລາຍໄຕມາດ.  

< ເນືອ້ໃນປບັປງຸໃໝ ່> 
 ການຄຸມ້ຄອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ ຂ ັນ້ແຂວງ. 

 ການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການໃຊຈ້າ່ຍງບົປະມານໂຄງ 
ການ PIP  

 ການຄຸມ້ຄອງທຶນສມົທບົເຂ້ົາໃນໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ (ODA)  
 ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ 

ປ້ຶມÁ½¿ສາໍລບັເຈົາ້ຂອງໂຄງການ0

1 ປ້ຶມຄູມ່ອືອກແບບສາໍລບັເຈົາ້ຂອງໂຄງການຊຶ່ ງກຽ່ວຂອ້ງກບັໜາ້ທ່ີວຽກສະເພາະ
ຂອງພວກເຂົາໃນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ອງີຕາມຂ ັນ້ຕອນງບົປະມານ
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ປ້ຶມÁ½¿ສາມສະບບັ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາປບັປງຸໃໝໃ່ນລະຫວາ່ງ PCAP2. 
 

ຊື່  ລາຍການ 
ປ້ຶມÁ½¿ສາໍລບັ MPI ປ້ຶມຄູມ່ອືອກແບບເພ່ືອພະນກັງານ MPI ອງີຕາມໜາ້ທ່ີວຽກຮບັຜິດຊອບສະເພາະ

ຂອງພວກເຂົາສາໍລບັໂຄງການ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງແຜນງານຂອງ PIP ສາໍລບັ
ສາມກມົ; MPI-DOE, MPI-DOP ແລະ MPI-DIC; ຊຶ່ ງກຽ່ວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງ
ໂຄງການ PIP.  
ພາກສາໍລບັ MPI-DOP,  ເນັນ້ໜກັບນັຫາຈາກມມຸມອງກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນຂອງແຜນ
ຫາ້ປີ ແລະ ບນົພ້ືນຖານແຜນປະຈາໍປີ. ເນືອ້ໃນລວມມ ີ ການຄຸມ້ຄອງແຜນງານ, 
ການຈດັສນັງບົປະມານ PIP ແລະ ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ໂດຍລວມ. 
 

ພາກສາໍລບັ MPI-DOE ລວມມ ີ ບນັຫາຈາກມມຸມອງກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນຂອງ
ງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງໂຄງການ PIP ແລະ ວດັຖະຈກັຂອງໂຄງການ ລວມທງັ 
ວທີິການກຽ່ວກບັຂໍແ້ນະນາໍການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP, ການວເິຄາະລາຍການ
ງບົປະມານຂອງ PIP, ການປະເມນີສາໍລບັໂຄງການ  PIP ຂະໜາດໃຫຍ ່ ແລະ 
ຂະໜາດກາງ, ການຄຸມ້ຄອງລາຍຈາ່ຍຂອງໂຄງການ. 
 

ພາກສາໍລບັໜາ້ທ່ີສະເພາະຂອງ MPI-DIC ສາໍລບັໂຄງການເງນິຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ 
(ODA) ຂອງຜູໃ້ຫທຶ້ນ ໂດຍອງີຕາມຂ ັນ້ຕອນງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງ  PIP ແລະ 
ຈດຸມມຸມອງກຽ່ວກບັວດັຖະຈກັຂອງໂຄງການ. ເນືອ້ໃນລວມມ ີການຕດິຕາມກວດກາ 
ແລະ ການແບງ່ປນັຂໍມ້ນູຂອງບນັດາໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ (ODA), ວທີິການຈດັ
ສນັງບົປະມານເງນິທຶນຂອງຜູໃ້ຫທຶ້ນ.  

ປ້ຶມÁ½¿ສາໍລບັກມົແຜນການຂອງ

ກະຊວງຕາ່ງໆ 

ປ້ຶມÁ½¿ອອກແບບສາໍລບັພະນກັງານຂອງກມົແຜນການຂອງກະຊວງຕາ່ງໆຂ ັນ້

ສນູກາງ ອງີຕາມໜາ້ທ່ີວຽກສະເພາະຂອງພວກເຂົາສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງແຜນງານ 
ແລະ ໂຄງການ PIP ຕາມທດັສະນະກຽ່ວຂອ້ງກບັຂ ັນ້ຕອນຂອງແຜນຫາ້ປີ, ບນົ
ພ້ືນຖານແຜນປະຈາໍປີ ແລະ ວດັຖະຈກັຂອງໂຄງການ. ເນືອ້ໃນລວມມ ີ ການປະ
ເມນີໂຄງການPIP, ການຄຸມ້ຄອງເງນິທຶນສມົທບົເຂ້ົາໃນໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ 
(ODA), ການຄຸມ້ຄອງລາຍຈາ່ຍງບົປະມານຂອງໂຄງການ PIP, ການຄຸມ້ຄອງ
ແຜນງານ, ແລະ ການຈດັສນັງບົປະມານຂອງໂຄງການ PIP. 

ປະຈາໍປີຂອງໂຄງການ PIP, ແລະ ຕາມທດັສະນະກຽ່ວກບັວດັຖະຈກັໂຄງ 
ການ. ເນືອ້ໃນລວມມ ີ ການສາ້ງບດົສະເໜີກຽ່ວກບັໂຄງການ ແລະ ການລາຍ
ງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ, ການຕດິຕາມກວດກາ, ແລະ ການມອບ-ຮບັ
ໂຄງການໃຫກ້ບັອງົການດາໍເນນີງານພາຍຫຼງັສາໍເລັດ.     

< ເນືອ້ໃນປບັປງຸໃໝ ່> 

 ການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການໃຊຈ້າ່ຍງບົປະມານໂຄງ 
ການ PIP  

 ການຄຸມ້ຄອງເງນິທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ (ODA) ຂອງຜູໃ້ຫທຶ້ນ 
 ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ 
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ປ້ຶມÁ½¿ສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງ 
ໂຄງການ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ 

ປ້ຶມÁ½¿ອອກແບບເພ່ືອພະນກັງານແຜນການຂ ັນ້ເມອືງ ອງີຕາມໜາ້ທ່ີວຽກສະ
ເພາະຂອງພວກເຂົາສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ຈາກບນັດາມມຸມອງທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງກບັຂ ັນ້ຕອນຂອງພ້ືນຖານການວາງແຜນປະຈາໍປີ ແລະ ວດັຖະຈກັຂອງ
ໂຄງການ. ເນືອ້ໃນ ລວມມ ີ ການວາງແຜນ ແລະ ການຮາ່ງບດົສະເໜີຂອງ
ໂຄງການ PIP, ແລະ ການຮາ່ງບດົລາຍງານຄວາມຄືບໜາ້ຂອງໂຄງການ ຜາ່ນ
ການກວດກາຕດິຕາມໂຄງການ.  

 
ການເຝິກອບົຮມົແຕລ່ະອງົປະກອບ ແມນ່ລວມເຂ້ົາໄວໃ້ນແຜນງານການເຝິກອບົຮມົຂອງ PCAP2. ບດົ
ສກຶສາທ່ີຮບັຮອງແລວ້ ແລະ ການສາໍມະນາວຊິາການ ແມນ່ໄດດ້າໍເນນີການຄຽງຄູກ່ບັການເຝິກອບົຮມົ.  
ວທີິການ, ເຄື່ ອງມ ືແລະ ການເຝິກອບົຮມົ ແມນ່ໄດທ້ບົທວນອງີຕາມຄວາມຈາໍເປັນຕວົຈງິ, ໂດຍອງີໃສຄ່າໍ
ຄດິເຫັນທ່ີໄດຮ້ບັຈາກບດົສກຶສາ ແລະ ການສາໍມະນາວຊິາການ.  
 

ຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ສະແດງໃຫເ້ຫັນສາມອງົປະກອບຍອ່ຍຂອງຜນົໄດຮ້ບັນີ ້
 

1) ການຄຸມ້ຄອງເງນິທຶນສມົທບົເຂ້ົາໃນໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ (ODA)  
PCAP2 ຈະພດັທະນາຂ ັນ້ຕອນທ່ີເປັນມາດຕະຖານຂອງການເລືອກ ແລະ ການຈດັສນັງບົປະມານຂອງ
ໂຄງການ PIP ທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຈາກພາຍໃນທ່ີເປັນເງນິທຶນສມົທບົ (ຫືຼ ເງນິງບົປະມານແຫງ່ຊາດທ່ີ
ປະກອບສວ່ນ) ເຂ້ົາໃນໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ (ODA).  ທາໍອດິ, ຂ ັນ້ຕອນທ່ີເປັນມາດຕະຖານໃນປະຈບຸນັ
ຂອງການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ODA ແມນ່ ໄດສ້ກຶສາ, ພອ້ມກບັວທີິການ ກຽ່ວກບັການຈດັສນັເງນິທຶນ
ສມົທບົຈາກງບົປະມານແຫງ່ຊາດສາໍລບັໂຄງການ PIP ທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຈາກພາຍໃນ.  PCAP2 ຈະສກຶສາ
ລະບບົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ODA ໃນປະຈບຸນັທ່ີໄດນ້າໍໃຊໂ້ດຍ MPI-DIC. ນີກ້ໍ່ເພ່ືອຫີຼກລຽ່ງຄວາມຊ ໍາ້

ຊອ້ນທ່ີບ່ໍຈາໍເປັນຂອງລະບບົ ແລະ ວທີິການຕາ່ງໆທ່ີໄດນ້າໍໃຊໂ້ດຍ MPI-DOP ແລະ MPI-DOE ໃນ
ປະຈບຸນັ, ຕ່ໍກບັພາກສວ່ນທ່ີນາໍໃຊໂ້ດຍ MPI-DIC.  
 
ວທີິການຕາ່ງໆຂອງການຄຸມ້ຄອງເງນິທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ODA ທ່ີເປັນເງນິສມົທບົ ແລະ ການຈດັສນັ
ງບົປະມານຂອງເງນິດ ັງ່ກາ່ວ ຕອ້ງເປັນອດິສະຫຼະຈາກການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຈາກ
ພາຍໃນ ແລະ ການຈດັສນັງບົປະມານສາໍລບັເຫດຜນົຕ່ໍໄປນີ.້ ການສະເໜີນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ
ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ເງນິສມົທບົ ໂຄງການ ODA ນ ັນ້ ຕອ້ງມບີລິຸມະສດິສງູກວາ່ ເມ ື່ອທຽບກບັການຮອ້ງຂໍ
ງບົປະມານ ສາໍລບັໂຄງການ PIP ທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຈາກພາຍໃນ. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ເນື່ອງຈາກວາ່ ເງນິທຶນ
ແມນ່ມາຈາກແຫຼງ່ທຶນດຽວກນັ, ມນັເປັນສິ່ ງຫຍຸງ້ຍາກ ໃນກາໍນດົຄວາມສມົດນຸຂອງບລິຸມະສດິທ່ີເໝາະສມົ 
ລະຫວາ່ງໂຄງການ PIP ທ່ີຮບັເງນິຈາກພາຍໃນ ແລະ  ເງນິທຶນສມົທບົໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ (ODA). 
ພອ້ມນ ັນ້,  ໂຄງການ ODA ສວ່ນໃຫຍ ່ ມກີານຈດັຕ ັງ້ລະບບົການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມນີ
ຜນົທ່ີສາມາດຮບັຮອງຄວາມມປີະສດິທິພາບ. ດ ັງ່ນ ັນ້ຈະເປັນການຍາກທ່ີຈະປຽບທຽບໂຄງການ ODA ກບັ 
ໂຄງການ PIP ທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຈາກພາຍໃນໂດຍກງົ. ສະນ ັນ້, ຈິ່ງມຄີວາມຈາໍເປັນໃນການແຍກເງື່ອນໄຂໃນ
ການຈດັສນັ ສາໍລບັເງນິສມົທບົໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ແລະ ໂຄງການ PIP ທ່ີຮບັເງນິພາຍໃນ. ເພາະວາ່ 
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MPI-DIC ແມນ່ມໜີາ້ທ່ີສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ODA, ການຝຶກອບົຮມົຂອງຜູຝຶ້ກອບົຮບົທ່ີ ມ ີ
ສກັກະຍະພາບຈະຕອ້ງດາໍເນນີໂດຍກງົຕ່ໍພະນກັງານຂອງ MPI-DIC. ໄລຍະການຝຶກອບົຮມົຂອງແຕລ່ະ 
ສວ່ນປະກອບແມນ່ປະກອບໃນໂຄງການຂອງການຝຶກອບົຮມົ. ການສກຶສາ ແລະ ການສາໍມະນາໃນພາກ
ປະຕບິດັທ່ີຖກືຕອ້ງແມນ່ໄດດ້າໍເນນີຕາມການຝຶກອບົຮມົ. ວທີິການ, ເຄື່ ອງມ ື ແລະ ໄລຍະການຝຶກອບົຮມົ
ແມນ່ຈະ ປ່ຽນແປງຂຶນ້ກບັຄວາມຈາໍເປັນ, ອງີໃສຄ່າໍຄດິເຫັນທ່ີໄດຮ້ບັຜາ່ນການສກຶສາ ແລະ ການສາໍມະ
ນາໃນພາກປະຕບິດັ. 
 
2) ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ 
PCAP2 ຈະພດັທະນາຂ ັນ້ຕອນທ່ີເປັນມາດຕະຖານລວມມວີທີິການ ແລະ ເຄື່ ອງມຕືາ່ງໆເພ່ືອການຄຸມ້
ຄອງໂຄງການ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ. ສວ່ນໃຫຍຂ່ອງໂຄງການ PIP ເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນເມອືງທ່ີ
ຂາດຂໍມ້ນູສະເພາະອນັຈາໍເປັນເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມມປີະສດິທິພາບ ແລະ ປະສດິທິຜນົ.  PCAP2 ຈະ
ພດັທະນາຮບູແບບການລາຍງານ, ຈາກນ ັນ້, ພະນກັງານໃນລະດບັເມອືງແມນ່ສາມາດປະກອບເອກະສານ
ໃຫສ້າໍເລັດແລະ ຂໍງບົປະມານຂອງໂຄງການ PIP. ສາໍລບັ DPIs, PCAP2 ຈະພດັທະນາຮາ່ງເອກະສານ
ການປະເມນີທ່ີເໝາະສມົ ກບັຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງພວກເຂົາ. 
 
PCAP2 ຈະພດັທະນາໂຄງການຝຶກອບົຮມົສາໍລບັການຄວບຄມຸ PIP ໃນຂ ັນ້ເມອືງເຊ່ັນກນັ. ລາຍການນີ້
ແມນ່ໄດແ້ນໃສສ່າໍລບັ DPIs ເພ່ືອສະໜອງການຝຶກອບົຮມົໃນລະດບັເມອືງ. PCAP2 ຈະບ່ໍໄດດ້າໍເນນີ

ການຝຶກອບົຮມົໂດຍກງົໃນລະດບັເມອືງ ແຕຈ່ະດາໍເນນີການຝຶກອບົຮມົໃຫຄ້ຝຶູກອບົຮມົທ່ີເປັນ ພະນກັງານ
ຂອງ DPI, ໃນການສອນພວກເຂົາໃຫຮູ້ເ້ຖງິຈະນາໍໃຊຫຼ້ກັສດູການຝຶກອບົຮມົແນວໃດ. 
 

3) ການຄຸມ້ຄອງແຜນງານ 
ວຽກງານຫຼກັຂອງການຄຸມ້ຄອງແຜນງານ ຫືຼ ການພດັທະນາແຜນງານຂອງຂະແໜງການ, ແມນ່ເພ່ືອສກຶ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການດດັສມົຂອງການຄຸມ້ຄອງແຜນງານທ່ີໄດສ້າ້ງຂຶນ້ຂອງ PCAP1 ຕາມ 
ແຜນການປະຕບິດັງານຂອງໂຄງການ PIP ທ່ີໄດປ້ະກາດໂດຍ GoL. ຫຼງັຈາກການສກຶສາເນືອ້ໃນຂອງ
ແຜນປະຕບິດັງານ, ແຜນງານທດົລອງ /ແຜນງານຍອ່ຍ ຈະໄດຖ້ກືເລືອກ, ແລະ ວທີິການ ແລະ ເຄື່ ອງມ ື
ໃນການຄຸມ້ຄອງແຜນງານ PCAP1 ແມນ່ໄດຖ້ກື ນາໍໃຊໃ້ນແຜນງານທດົລອງນ ັນ້ ເພ່ືອສາ້ງຕ ັງ້ແບບຈາໍ
ລອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ. ເຄື່ ອງມຕືາ່ງໆເຊ່ັນ: ໂຄງສາ້ງແບບຫງາ່ໄມທ່ີ້ເປັນວດັຖປຸະສງົຂອງ
ແຜນງານ (POT), ແຜນວາດລາໍດບັໄລຍະເວລາ ແລະ ການສາ້ງແຜນທ່ີແມນ່ໄດຮ້ບັການທດົສອບເພ່ືອ
ເບິ່ ງວາ່ຖາ້ວາ່ພວກມນັເໝາະສມົກບັແຜນງານ/ແຜນງານຍອ່ຍ ຫືຼ ບ່ໍ. ການປບັປງຸ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງແມນ່
ຈະໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາເມ ື່ອ ມຄີວາມຈາໍເປັນ.  
 

2-. ວຽກງານຕາ່ງໆ 
ເນື່ອງຈາກວາ່ PCAP2 ມຜີນົໄດຮ້ບັສີ່ ຢາ່ງ, ຫຼາຍກດິຈະກາໍແມນ່ໄດດ້າໍເນນີໃນເວລາດຽວກນັ. ດ ັງ່ນ ັນ້, 

ໂຄງການແມນ່ໄດລ້ະມດັລະວງັ ໃນການຈດັລຽງໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ໃນທາງທາງທ່ີມ ີ
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ປະສດິທິພາບ ແລະ ປະສດິທິຜນົທ່ີສດຸ. ເຊ່ັນດຽວກນັ, ໂຄງການແມນ່ໄດລ້ະມດັລະວງັເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງ
ກບັກາໍນດົເວລາງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງໂຄງການ PIP ຂອງລດັຖະບານ, ເພາະວາ່ ກາໍນດົເວລາ ແລະ 
ການຜນົການດາໍເນນີງານ ແມນ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັບນັດາກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ. ໂຄງການຍງັ
ໄດຜ້ະສມົຜະສານມາດຕະການທ່ີຍນືຍງົຕາ່ງໆ ເພ່ືອວາ່ MPI ແລະ DPIs ຈະຍງັຄງົປະຕບິດັຕາມ ເມ ື່ອ
ໂຄງການສິນ້ສດຸລງົ. ຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ສະແດງໃຫເ້ຫັນຮບູພາບອະທິບາຍແຜນກດິຈະກາໍລວມຂອງ PCAP2  

ຕາຕະລາງ 1 ແຜນກດິຈະກາໍລວມຂອງ PCAP2  

 

Outputs and
Important activities

Year 1
2008/3

～2008/8

Year 2
2008/10～

2009/8

Year 3
2009/10～

2010/8

Year 4
2010/10～

2011/8

Inception Report
Baseline Survey
Seminars
JCC Meetings

Output 1
Training and OJT
Cycle

Output 2
PIP Budget Planning
 PIP Disbursement

Output 4
ODA C/P Fund Mgt
 Program Management
 District-level PIP Mgt

Output 3
PIP Management Law
Decrees / Regulations

Curriculum Development

Training

Training Evaluation / Meta Evaluation 

Advise

Study Decree/Regulation

OJT

Reflect to training

Revise Training

M
an

u
als / 

h
an

d
books

Monitoring

R
evision
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ກດິຈະກາໍສະເພາະຕ່ໍໄປນີ ້ໂດຍຜນົໄດຮ້ບັທ່ີວາງແຜນໄວ;້  
[ກດິຈະກາໍສາໍລບັຜນົໄດຮ້ບັ 1] 
1) ¡¾±ô¡ºö®»ö́ ÎÉ¾¸¼¡ (OJT) ໃຫກ້ບັ MPI. 
2) ການຕີລາຄາຂອງການປະເມນີຜນົແຕລ່ະໂຄງການ PIP, ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການຕີລາຄາຜນົທ່ີເກດີຂຶນ້.  
3) ໃຫຄ້າໍຄດິເຫັນກຽ່ວກບັການຕລີາຄາຜນົທ່ີເກດີຂຶນ້ຂອງ OJT  ໃຫກ້ບັສາມແຂວງທ່ີຕດິຕາມຂອງ PCAP1. 
4) ພດັທະນາຫຼກັສດູການເຝິກອບົຮມົຂອງປີໜາ້. 

5) ເຝິກອບົຮມົໃຫຄ້ເູຝິກ 
6) ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການເຝິກອບົຮມົ ພາກສວ່ນ I ສາໍລບັບນັດາກະຊວງ ແລະ ແຂວງ. 
7) OJT ໃຫກ້ບັ MPI, ບນັດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງຕາ່ງໆ. 
8) ການຕີລາຄາຂອງການປະເມນີຜນົແຕລ່ະໂຄງການ PIP, ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການຕີລາຄາຜນົທ່ີເກດີຂຶນ້. 
9) ການໃຫຄ້າໍຄດິເຫັນຕ່ໍກບັການຕລີາຄາຜນົທ່ີເກດີຂຶນ້ຈາກ OJT  ແກບ່ນັດາກະຊວງ ແລະ ແຂວງຕາ່ງໆ. 

10) ພດັທະນາສາ້ງຫຼກັສດູການເຝິກອບົຮມົສາໍລບັປີໜາ້ 
11) ເຝິກອບົຮມົໃຫຄ້ເູຝິກ 
12) ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການເຝິກອບົຮມົ ພາກສວ່ນ II ສາໍລບັບນັດາກະຊວງ ແລະ ແຂວງ. 
13) OJT ໃຫກ້ບັ MPI, ບນັດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງຕາ່ງໆ. 
14) ການຕີລາຄາຂອງການປະເມນີຜນົແຕລ່ະໂຄງການ PIP, ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການຕີລາຄາຜນົທ່ີເກດີຂຶນ້. 
15) ການໃຫຄ້າໍຄດິເຫັນຕ່ໍກບັການຕລີາຄາຜນົທ່ີເກດີຂຶນ້ຈາກ OJT  ແກບ່ນັດາກະຊວງ ແລະ ແຂວງຕາ່ງໆ. 

16) ພດັທະນາສາ້ງຫຼກັສດູການເຝິກອບົຮມົສາໍລບັປີໜາ້ 
17) ເຝິກອບົຮມົໃຫຄ້ເູຝິກ 
18) ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການເຝິກອບົຮມົ ພາກສວ່ນ II ສາໍລບັບນັດາກະຊວງ ແລະ ແຂວງ. 
19) OJT ໃຫກ້ບັ MPI, ບນັດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງຕາ່ງໆ. 
20) ການຕີລາຄາຂອງການປະເມນີຜນົແຕລ່ະໂຄງການ PIP, ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການຕີລາຄາຜນົທ່ີເກດີຂຶນ້. 
21) ການໃຫຄ້າໍຄດິເຫັນຕ່ໍກບັການຕລີາຄາຜນົທ່ີເກດີຂຶນ້ຈາກ OJT  ແກບ່ນັດາກະຊວງ ແລະ ແຂວງຕາ່ງໆ. 

22) ການເຝິກອບົຮມົໃຫເ້ປັນລະດບັສະຖາບນັ 

 
ໜາ້ວຽກຕ ົນ້ຕໍຂອງຜນົໄດຮ້ບັ 1 ແມນ່ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການເຝິກອບົຮມົ. ໄດມ້ກີານວາງແຜນການເຝິກ 
ອບົຮມົແບບວຽນຮອບສາມຄ ັງ້ຕ່ໍປີ. ການເຝິກອບົຮມົປະຈາໍປີເຫ່ົຼານີ ້ແລະ ການເຝິກງານແບບປະຕບິດັວຽກ
ຕວົຈງິ (OJT) ແມນ່ກຽ່ວຂອ້ງກນັຢາ່ງໃກຊ້ດິກບັ ຂ ັນ້ຕອນການສາ້ງງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງໂຄງການ  
PIP ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ ເນືອ້ໃນຂອງການເຝິກອບົຮມົ ແມນ່ໄດມ້ກີານນາໍໃຊຕ້ວົຈງິ.  
 
[ບນັດາກດິຈະກາໍຜນົໄດຮ້ບັ 2] 
(1) ບນັດາກດິຈະກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຈດັສນັງບົປະມານຂອງໂຄງການ PIP  

1) ການສກຶສາກຽ່ວກບັ ລະບບົການຈດັສນັງບົປະມານໃນປະຈບຸນັຂອງໂຄງການ PIP. 
2) ການວິເຄາະບນັຫາໃນປະຈບຸນັໃນການຈດັສນັງບົປະມານຂອງໂຄງການ PIP. 
3) ພດັທະນາມາດຕະຖານສະບບັປບັປງຸ ແລະ ບນັຈເຸຂ້ົາໃນບດົຄູມ່ແືນະນາໍ ແລະ ປ້ຶມຄູມ່.ື 

4) ພດັທະນາສາ້ງເນືອ້ໃນຂອງການເຝິກອບົຮມົ 
5) ການເຝິກອບົຮມົໃຫຄ້ເູຝິກ 
6) ຮບັຮອງເອົາມາດຕະຖານສະບບັປບັປງຸ. 
7) ຮບັຮອງເອົາການເຝິກອບົຮມົ. 

(2) ບນັດາກດິຈະກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິຂອງໂຄງການ PIP. 
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1) ສກຶສາກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການໃຊຈ້າ່ຍເງນິໂຄງການ PIP ທ່ີນາໍໃຊໃ້ນປະຈບຸນັ. 
2) ວເິຄາະບນັຫາຂອງການຈາ່ຍງບົປະມານຂອງໂຄງການ PIP ໃນປະຈບຸນັ. 
8) ພດັທະນາມາດຕະຖານສະບບັປບັປງຸ ແລະ ບນັຈເຸຂ້ົາໃນບດົຄູມ່ແືນະນາໍ ແລະ ປ້ຶມຄູມ່.ື 
3) ພດັທະນາສາ້ງເນືອ້ໃນຂອງການເຝິກອບົຮມົ. 
4) ການເຝິກອບົຮມົໃຫຄ້ເູຝິກ. 
5) ຮບັຮອງເອົາມາດຕະຖານສະບບັປບັປງຸ. 

6) ຮບັຮອງເອົາການເຝິກອບົຮມົ 

 
ໃນຂ ັນ້ຕອນການວາງແຜນ, ບນັດາກດິຈະກາໍສາໍລບັ ຜນົໄດຮ້ບັ 2 ໄດແ້ຍກອອກເປັນອງົປະກອບຍອ່ຍ 
ສອງສວ່ນ;  ການຈດັສນັງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງໂຄງການ PIP ແລະ ການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິຂອງ 
PIP. ໃນຂະນະທ່ີ ເຄື່ ອງມ ື ແລະ ວທີິການໄດຮ້ບັການພດັທະນາສາ້ງຂຶນ້, ອງົປະກອບຍອ່ຍສອງສວ່ນ 
ແມນ່ຖກືລວມເຂ້ົາກນັ, ສະນ ັນ້, ວໄິນທາງການເງນິໂດຍລວມ ແມນ່ສາມາດບນັລໄຸດ.້  
 
[ບນັດາກດິຈະກາໍສາໍລບັ ຜນົໄດຮ້ບັ 3] 
1) ການໃຫຄ້າໍແນະນາໍປຶກສາ ກຽ່ວກບັການຮາ່ງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການລງົທຶນຂອງລດັ. 

2) ການເຝິກອບົຮມົໃນປະເທດທີສາມທ່ີ ຫວຽດນາມ 
3) ສບືຕ່ໍການໃຫຄ້າໍແນະນາໍປຶກສາກຽ່ວກບັການຮາ່ງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການລງົທຶນຂອງລດັ ທ່ີມໃີນປະຈບຸນັ.  
4) ໃຫຄ້າໍແນະນາໍປຶກສາໃນການອອກດາໍລດັຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ/ຫືຼ ຂໍກ້າໍນດົຕາ່ງໆ. 

5) ຕດິຕາມກວດກາການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການລງົທຶນຂອງລດັ 

 
ບນັດາກດິຈະກາໍສາໍລບັ ຜນົໄດຮ້ບັ 3 ແມນ່ສມຸໃສກ່ານສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາ ແລະ ການແຜ່
ຂະຫຍາຍຂອງກດົໝາຍການລງົທຶນຂອງລດັ ແລະ ດາໍລດັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ.   
[ບນັດາກດິຈະກາໍສາໍລບັ ຜນົໄດຮ້ບັ 4] 
(1) ການຄຸມ້ຄອງເງນິທຶນສມົທບົ ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ (ODA) 

1) ສກຶສາກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ໃນປະຈບຸນັ. 
2) ວເິຄາະກຽ່ວກບັບນັຫາໃນປະຈບຸນັກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງເງນິທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ຂອງຜູໃ້ຫທຶ້ນ.  
3) ການພດັທະນາ ວທີິການ ແລະ ລະບໄຸວໃ້ນບດົຄູມ່ແືນະນາໍ ແລະ ປ້ຶມຄູມ່.ື 
4) ການພດັທະນາເນືອ້ໃນຂອງການເຝິກອບົຮບົ. 
5) ການເຝິກອບົຮມົໃຫຄ້ເູຝິກ. 
6) ການຮບັຮອງເອົາວທີິການ ແລະ ການເຝິກອບົຮມົ. 

7) ການເຝິກອບົຮມົໃນປະເທດທີສາມ 
8) ການຮບັຮອງເອົາວທີິການ 
9) ການຮບັຮອງເອົາການເຝິກອບົຮມົ.  

(2) ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ 
1) ສກຶສາກຽ່ວກບັການເຂ້ົາ -ອອກຂອງວຽກ ແລະ ລະດບັຄວາມສາມາດຂອງຫອ້ງການແຜນການຂ ັນ້ເມອືງ.  
2) ວເິຄາະກຽ່ວກບັການແບງ່ວຽກທ່ີເໝາະສມົລະຫວາ່ງ DPI  ແລະ ຫອ້ງການແຜນການຂ ັນ້ເມອືງ. 
3) ການພດັທະນາວທີິການ ແລະ ເຄື່ ອງມ ືແລະ ລະບໄຸວໃ້ນບດົຄູມ່ແືນະນາໍ ແລະ ປ້ຶມຄູມ່.ື 
4) ການພດັທະນາຫຼກັສດູການເຝິກອບົຮມົ ແລະ ເນືອ້ໃນກຽ່ວກບັການເຝິກຄເູຝິກ. 
5) ການເຝິກອບົຮມົໃຫຄ້ເູຝິກໃນ MPI-DOE. 
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6) ການຮບັຮອງຂ ັນ້ຕອນ, ວທີິການ, ເຄື່ ອງມ ືແລະ ການເຝິກອບົຮມົ.  

(3) ການຄຸມ້ຄອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ 
1) ທບົທວນປບັປງຸແຜນປະຕບິດັງານ 
2) ການກະກຽມຮາ່ງແຜນງານຕວົຢາ່ງ 
3) ການຮາ່ງແຜນງານຕວົຢາ່ງ 
4) ການທບົທວນປບັປງຸຄູມ່ແືນະນາໍແຜນງານ 
5) ການພດັທະນາສາ້ງເນືອ້ໃນຂອງການເຝິກອບົຮມົ 
6) ການເຝິກອບົຮມົໃຫຄ້ເູຝິກ 
7) ການຮບັຮອງວທີິການ ແລະ ການເຝິກອບົຮມົ 
8) ການຮບັຮອງວທີິການ ແລະ ການເຝິກອບົຮມົ 
9) ການເຝິກອບົຮມົທ່ີປະເທດທີສາມ 

 
ກດິຈະກາໍຂອງຜນົໄດຮ້ບັ 4 ລວມມສີາມອງົປະກອບຍອ່ຍ: ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ODA, ການຄຸມ້
ຄອງ ໂຄງການ PIP ໃນຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ; ດ ັງ່ທ່ີລະບໄຸວໃ້ນເປ້ົາໝາຍຂອງຜນົໄດ້
ຮບັ 4. ເນື່ອງຈາກວາ່ແຕລ່ະຫວົຂໍນ້ ັນ້ ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫກ້ດິຈະກາໍ ແຕກຕາ່ງກນັອອກ
ໄປ ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະໄດລ້ວບລວມເອົາບນັຫາກດິຈະກາໍດ ັງ່ກາ່ວເຂ້ົາໄວໃ້ນການສາ້ງຄູມ່ກືານຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ/ປ້ຶມແນະນຳ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົກຕໍາມ.  
 
 
    -3. ປດັໄຈນາໍເຂ້ົາ 
 
ການກາໍນດົປດັໄຈນາໍເຂ້ົາພາຍໃນ MPI ແລະ JICA ໄດລ້ະບໄຸວໃ້ນບດົບນັທຶກການພບົປະໃນເບືອ້ງຕ ົນ້. 

ໃນນີ,້ ທງັສອງພາກສວ່ນ ໄດປ້ບັປງຸປດັໄຈນາໍເຂ້ົາເລັກນອ້ຍ ແລະ ຕກົລງົເຫັນດໃີນເວລາປຶກສາຫາລື. 
ດ ັງ່ນ ັນ້, ບ່ໍມພີາກສວ່ນໃດຕອ້ງການຍກົເລີກ ຫືຼ ເລ່ືອນເວລາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການອອກໄປ. ເຖງິ
ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ບ່ໍມກີານຮວ່ມກນັອອກຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຈດັຝຶກອບົຮມົ ຕາມທ່ີໄດຕ້ກົລງົກນັໃນບດົບນັທຶກແຕ່
ຢາ່ງໃດ.  
 
ຕາຕະລາງລຸມ່ນີ ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນກຽ່ວກບັປດັໄຈນາໍເຂ້ົາຂອງໂຄງການ PCAP2 ຂອງສອງພາກສວ່ນ;  

 
(1) ການຈດັຕ ັງ້ໂຄງການ 

1) ຝາ່ຍລາວ 
ຜູອ້າໍນວຍການໂຄງການ ດຣ. ບນຸທະວ ີ ສີສພຸນັທອງ, ລດັຖະມນົຕຊີວ່ຍວາ່ການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລງົທຶນ 

ຜູຈ້ດັການໂຄງການ ທາ່ນ ວໄິຊ ຊາວວນັນາ, ຫວົໜາ້ກມົ DOE (ມນີາ 2008 ເຖງິ ມຖິນຸາ 2010) 

 ທາ່ນ ບນຸປອນ ສສີລຸາດ, ຫວົໜາ້ກມົ DOE (ກລໍະກດົ 2010 ເຖງິ ມຖິນຸາ 2011) 

 ທາ່ນ ຂນັຄາໍ ແສງອາໄພ, ຮກັສາການຫວົໜາ້ພະແນກ, DOE (ກລໍະກດົ 2011 

ເຖງິ ສິງຫາ 2011) 
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ຜູຈ້ດັການຮວ່ມ ທາ່ນ ອຸນ່ເຮອືນ ຈດິທະພງົ, ຮອງຫວົໜາ້ກມົ DOP 

ຜູຈ້ດັການຮວ່ມ ທາ່ນ ຫມຸພນັ ສກຸປະສິດ, ຮອງຫວົໜາ້ກມົ DIC 

ພະນກັງານກຽ່ວຂອ້ງ ໄດຈ້ດັພະນກັງານເຮັດວຽກຊ ົ່ວຄາວຈາກ MPI-DOE, MPI-DOP, MPI-DIC ໂດຍ
ຜາ່ນຄະນະກາໍມະກອນຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ ຊີນ້າໍໂດຍຜູຈ້ດັການໂຄງການ ແລະ 
ອະນມຸດັໂດຍຜູອ້າໍນວຍການໂຄງການ.  

 
2) ຝາ່ຍຍີ່ ປຸ່ນ ມອບໝາຍໂດຍ JICA ໃຫບໍ້ລິສດັ ICNet ຈາໍກດັ 

ຫວົໜາ້ທ່ີປຶກສາ  ທາ່ນ ອຊິໂິລະ ໂອກມຸາ, ທ່ີປຶກສາອາວໂຸສ, ບໍລິສດັ ICNet ຈາໍກດັ 

ຜູບໍ້ລິຫານໂຄງການ ທາ່ນ ຮໂິລມ ິໂອຊາດາ, ທ່ີປຶກສາອາວໂຸສ, ບໍລິສດັ ICNet ຈາໍກດັ 

ພະແນກການເງນິ ທາ່ນ ອະສຊຸ ິໂຕກລຸະ , ທ່ີປຶກສາອາວໂຸສ, ບໍລິສດັ ICNet ຈາໍກດັ 

ພະແນກບນັຊ ີ ທາ່ນ ຮໂິລຟມູ ິອາຊຕິະ, ທ່ີປຶກສາອາວໂຸສ, ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິຍີ່ ປຸ່ນ 

ພະແນກພດັທະນາການ
ຝຶກອບົຮມົ 

ທາ່ນ ນາງ ໂຕໂມ ໄທລະ, ທ່ີປຶກສາອາວໂຸສ, ບໍລິສດັ ICNet ຈາໍກດັ 

ຜູປ້ະສານງານໂຄງການ ພະນກັງານຈາກ ບໍລິສດັ ICNet ຈາໍກດັ 

 
(2) ພະນກັງານອື່ ນໆ ຈາ້ງໂດຍ JICA 
 ທ່ີປຶກສາຝາ່ຍລາວເພ່ືອຊວ່ຍຊຽ່ວຊານຍີ່ ປຸ່ນ 
 ພະນກັງານບໍລິຫານ ແລະ ພະນກັງານປະຈາໍຫອ້ງການ 
 ພະນກັງານຂບັລດົ 

 
 

(3) ການກະກຽມອປຸະກອນໂດຍ JICA 
 ອປຸະກອນຮບັໃຊຫ້ອ້ງການ ແລະ ເຄື່ ອງມຈືາໍເປັນສາໍລບັການຝຶກອບົຮມົ 
 ລດົໂຄງການ/ລດົຕູ ້

 
(4) ການກະກຽມສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກອື່ ນໆໂດຍ MPI 
 ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ, ຫອ້ງປະຊມຸ , ຫອ້ງຝຶກອບົຮມົ 
 ຄາ່ທາໍນຽມດາ້ນການບໍລິຫານ (ຄາ່ນ ໍາ້, ຄາ່ໄຟຟ້າ) 

 

(5) ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຮວ່ມກນັອື່ ນໆ 
 ເງນິເດອືນພະນກັງານຊ ົ່ວຄາວ, ລດັຖະບານເປັນຄນົຈາ່ຍຕາມລະບຽບການ 
 ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການຈດັຝຶກອບົຮມົສາໍລບັພາກ II ຈະໄດອ້ອກຮວ່ມກນັ ລະຫວາ່ງ MPI (33%) ແລະ JICA (67%). 
 ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການຈດັຝຶກອບົຮມົສາໍລບັພາກ III ຈະໄດອ້ອກຮວ່ມກນັ ລະຫວາ່ງ MPI (67%) ແລະ JICA (33%). 

 ການອອກຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍອື່ ນໆຮວ່ມກນັ ຕາມທ່ີໄດຕ້ກົລງົກນັໄວ.້  

 
(6) ການກະກຽມຝຶກອບົຮມົຢູປ່ະເທດທີສາມໂດຍ JICA 
ການຝຶກອບົຮມົຢູ່ປະເທດທີສາມ ໄດຂ້ຶນ້ແຜນຝຶກອບົຮມົທ່ີປະເທດຫວຽດນາມ ເປັນຈາໍນວນສາມຄ ັງ້. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ເນື່ອງ
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ຈາກມກີານປ່ຽນແປງໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບຄວາມຈາໍເປັນຕວົຈງິ, ຈຶ່ງໄດຈ້ດັຝຶກອບົຮມົທ່ີປະເທດຫວຽດນາມພຽງແຕຄ່ ັງ້ດຽວ 
ແລະ ສວ່ນທ່ີເຫືຼອແມນ່ຈດັຢູມ່າເລເຊຍ.  
 
 

 

3. ຜນົສາໍເລັດຂອງບນັດາກດິຈະກາໍ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 
 
ໂຄງການ PCAP2 ສາມາດດາໍເນນີການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຕາມກດິຈະກາໍທ່ີວາງໄວ ້ໄປຄຽງຄູກ່ບັ
ແຜນດາໍເນນີງານທ່ີລະບໄຸວໃ້ນ PDM ແລະ ສວ່ນໃຫຍ່ສາມາດສາໍເລັດຜນົ ຕາມຕວົຊີວ້ດັຂອງຜນົໄດຮ້ບັ 

4 ຢາ່ງ. ລາຍລະອຽດຂອງບນັດາກດິຈະກາໍທ່ີປະກອບເປັນຜນົໄດຮ້ບັ ແບະ ລະດບັຂອງຜນົສາໍເລັດ ໄດ້
ລະບໄຸວໃ້ນພາກຫຍອ່ຍ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
 
3.1. ຜນົໄດຮ້ບັ 1 
 

(1) ຜນົສາໍເລັດຂອງຜນົໄດຮ້ບັ 1 
ໂຄງການ PCAP2 ໄດຈ້ດັຝຶກອບົຮມົປະຈາໍປີກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ PIP ແລະ OJT ໂດຍແນໃສ່
ອງົການຈດັຕ ັງ້ກຽ່ວຂອ້ງ ຊຶ່ ງແຕລ່ະປີຈະດາໍເນນີການຝຶກອບົຮມົນບັຈາກປີທີສອງ ຈນົເຖງິປີສດຸທາ້ຍຂອງ
ໂຄງການ PCAP2. ດ ັງ່ນ ັນ້, ພະນກັງານ 485 ຄນົຈາກ 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
ໄດສ້າໍເລັດການຝຶກອບົຮມົດາ້ນການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງ PIP ຢາ່ງສມົບນູໃນເວລາໂຄງການສິນ້ສດຸລງົ.  
ນອກຈາກນີ,້ ຍງັໄດຈ້ດັຝຶກອບົຮມົ ໃຫແ້ກແ່ກພ່ະນກັງານຈາໍນວນ 6 ຄນົຈາກ 16 ແຂວງ ແລະ DPI 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເພ່ືອໃຫເ້ປັນຄຝຶູກກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ PIP  ອກີດວ້ຍ. ປະຈບຸນັເຫັນວາ່ DPI  
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ 16 ແຂວງ ມຄີວາມສາມາດປະເມນີ ແລະ ຕດິຕາມໂຄງການ PIP ຕາມປ້ຶມ

ແນະນຳ ແລະ ຄູມ່ກືານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງສາມາດເວ້ົາໄດວ້າ່ ຕວົຊີວ້ດັ 1.1  ໄດຮ້ບັຜນົ
ສາໍເລັດຢາ່ງສມົບນູ. 
 

ສາໍລບັບນັດາກມົແຜນການທ່ີຢູໃ່ນຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັຖະບານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ, ມ ີ
ພະນກັງານປະມານ 153 ຄນົ ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ PIP ຈນົເຖງິເວລາໂຄງການ
ສິນ້ສດຸລງົ. ນອກນີ,້ ຍງັມພີະນກັງານຈາໍນວນ 5 ຄນົ ຈາກກມົແຜນການຂອງແຕລ່ະກະຊວງ1

2 ກໄໍດຮ້ບັ
ການຝຶກອບົຮມົໃຫເ້ປັນຄຝຶູກກຽ່ວກບັການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງ PIP3

                                                
2 MPI ຖວືາ່ 8 ກະຊວງຕ່ໍໄປນີເ້ປັນກະຊວງຫຼກັ; MOAF, MPWT, MOEM, MIC, MOE, MOH, MOLS ແລະ MOIC. 

. ໃນນີ ້3 ໃນ 8 ກະຊວງຫຼກັ ມຄີວາມ
ສາມາດປະເມນີ ແລະ ຕດິຕາມໂຄງການ PIP ໃນລະດບັໜ່ຶງ  ຕາມປ້ຶມຄູມ່ກືານນາໍໃຊໂ້ຄງການ ແລະ 

ປ້ຶມຄູມ່ ື ທ່ີມຢີູປ່ະຈບຸນັ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງເວ້ົາໄດວ້າ່ຕວົຊີວ້ດັ 1.2 ໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດສວ່ນໜ່ຶງ. ເບິ່ ງລາຍ
ລະອຽດເພ່ີມເຕມີກຽ່ວກບັລະດບັຜນົສາໍເລັດຂອງຕວົຊີວ້ດັ ໃນຕາຕະລາງ 2.     

3 ບ່ໍລວມເອົາ MOH ເນື່ອງຈາກວາ່ບ່ໍໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມ TOT ກຽ່ວກບັການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງ PIP 
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ຕາຕະລາງ 2 ຜນົສາໍເລັດຂອງຕວົຊີວ້ດັຂອງຜນົໄດຮ້ບັ 1  

ຕວົຊີວ້ດັ ລະດບັຜນົສາໍເລັດ 

1.1 ພະນກັງານຂອງ 
DPI ຫຼາຍກວາ່ 5 ແຫງ່ 

ໃນແຕລ່ະແຂວງ ສາມາດ
ບໍລິຫານໂຄງການ PIP 

ຕາມປ້ຶມແນະນຳ ແລະ ຄູ່
ມກືານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 
ທ່ີມຢີູໃ່ນປະຈບຸນັ.   
 

1) ພະນກັງານທງັໝດົຈາກ 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ສາໍເລັດການຝຶກ
ອບົຮມົກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ PIP ຕາມປ້ຶມແນະນຳ ແລະ ຄູມ່ກືານຄຸ້ມຄອງໂຄງການທ່ີມຢີູໃ່ນ

ປະຈບຸນັ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

ໄລຍະ
ເວລາ
ຂອງ

ໂຄງການ 

 

ການຝຶກອບົຮມົ 

ຈາໍນວນຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຈາກ DPI ຂ ັນ້

ແຂວງ 

ຈາໍນວນຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ
ໂດຍສະເລຍ່ຕ່ໍ

ແຂວງ 

ປີທີ 2 ການຝຶກອບົຮມົ
ກຽ່ວກບັການຄຸມ້
ຄອງ PIP 

ພະນກັງານ 178 ຄນົ (ຈາກ 13 
ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ ບ່ໍລວມເອົາ 3 ແຂວງ ທ່ີເປັນຜູ້
ຕດິຕາມການຝຶກອບົຮມົ) 

12.7 ຄນົ  

ປີທີ 3 ການຝຶກອບົຮມົ
ກຽ່ວກບັການຄຸມ້
ຄອງ PIP 

ພະນກັງານ 204 ຄນົ (ຈາກ 16 
ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ) 

12.0 ຄນົ 

ປີທີ 4 TOT ກຽ່ວກບັ 

ການຄຸມ້ຄອງ 
PIP 
  

ພະນກັງານ 103 ຄນົ (ຈາກ 16 
ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ) 

6.0 ຄນົ 

ລວມທງັໝດົ 
 

485 ຄນົ  

 
2) ພະນກັງານຈາໍນວນທງັໝດົ 103 ຄນົ ຈາກ 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

(ປະມານ 6 ຄນົ ຕ່ໍແຂວງ) ສ¿ເລັດ ການຝຶກອບົຮມົ ເພ່ືອເປັນຄຝຶູກກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ 
PIP.   

3) 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໄດຮ້ບັປ້ຶມຄູມ່ ືOJT ຈດັທາໍໂດຍ MPI ແລະ 
ໄດແ້ນະນາໍການດາໍເນນີງານຕວົຈງິກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ PIP.  

4) 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ປະເມນີ ແລະ ຕດິຕາມໂຄງການ PIP ໂດຍ
ຜາ່ນການນາໍໃຊໃ້ບປະເມນີໂຄງການແບບງາ່ຍດາຍ (SPAS) ຕາມປ້ຶມແນະນຳ ແລະ ຄູມ່ ື

ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການທ່ີມຢີູ່ໃນປະຈບຸນັ.  
1.1  

ພະນກັງານ ຂອງກມົ
ແຜນການ ຫຼາຍກວາ່ 5 
ແຫງ່ ໃນແຕລ່ະກະຊວງ 
ຫືຼ ອງົການຈດັຕ ັງ້
ລດັຖະບານທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ ສາມາດບໍ
ຄຸມ້ຄອງ PIP ຕາມປ້ຶມ

ແນະນຳ ແລະ ຄູມ່ກືານ

1) ພະນກັງານຈາກກມົຜນົການໃນສນູກາງ/ອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັຖະບານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ ສາໍເລັດ
ການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ PIP ຕາມປ້ຶມແນະນຳ ແລະ ຄູມ່ກືານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ທ່ີມຢີູໃ່ນປະຈບຸນັດ ັງ່ນີ:້  
 

ໄລຍະ
ເວລາ
ຂອງ

ໂຄງການ 

ການຝຶກອບົຮມົ 
ຈາໍນວນຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຈາກ
ກມົແຜນການຂອງແຕ່

ລະກະຊວງ 

ຈາໍນວນສະເລຍ່
ຂອງຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ ຕ່ໍ

ກະຊວງ 
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ນາໍໃຊໂ້ຄງການ.  ປີທີ 2 ການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການຄຸມ້
ຄອງ PIP 

18 ຄນົ (ຈາກ 34 
ອງົການ) 

1.9 ຄນົ 

ປີທີ 3 ການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການຄຸມ້
ຄອງ PIP 

100 ຄນົ * (ຈາກ 41 
ອງົການ) 

2.4 ຄນົ 

ປີທີ 4 TOT ກຽ່ວກບັ ການຄຸມ້ຄອງ 
PIP 
  

35 ຄນົ (ຈາກ 7 
ກະຊວງຫຼກັ) 

5.0 ຄນົ 

ລວມທງັໝດົ 153 ຄນົ  

* ລວມທງັເຈົາ້ຂອງໂຄງການ PIP 

 
2) ຈາໍນວນພະນກັງານທງັໝດົ 35 ຄນົ ຈາກກມົແຜນການໃນ 7 ກະຊວງຫຼກັ (ສະເລຍ່ 5 ຄນົ

ຕ່ໍກະຊວງ) ໄດສ້າໍເລັດການຝຶກອບົຮມົ ເພ່ືອເປັນຄຝຶູກກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ PIP.  
3) 8 ກະຊວງຫຼກັ ໄດຮ້ບັປ້ຶມຄູມ່ ືOJT ຊຶ່ ງຈດັທາໍໂດຍ MPI ແລະ ໄດແ້ນະນາໍການດາໍເນນີງານ

ຕວົຈງິກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ PIP.  
4) ບນັດາກມົແຜນການຂອງກະຊວງ MOAF, MIC, and MOIC ປະເມນີ ແລະ ຕດິຕາມ

ໂຄງການ PIP ໄດໃ້ນລະດບັໜ່ຶງ ໂດຍຜາ່ນການນາໍໃຊໃ້ບປະເມນີໂຄງການແບບງາ່ຍດາຍ 
(SPAS) ຕາມປ້ຶມແນະນຳ ແລະ ຄູມ່ກືານຄຸ້ມຄອງໂຄງການທ່ີມຢີູໃ່ນປະຈບຸນັ. 

 

(2) ການທບົທວນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໂດຍລວມ  
ໂຄງການ PCAP2 ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຜນົໄດຮ້ບັ 1 ຕາມຮອບວຽນລຸມ່

ນີ.້ ໂຄງການ ໄດໝ້ນູໃຊຮ້ອບວຽນການດາໍເນນີໂຄງການຊຶ່ ງປະກອບມ:ີ ການວາງແຜນ-ການດາໍເນນີ 
 

ການ-ການຕດິຕາມ-ການປະກອບຄາໍເຫັນ ເພ່ືອສາ້ງທກັ
ສະດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ PIP ໃຫສ້າມາດນາໍໃຊໄ້ດໃ້ນທາງ

ປະຕບິດັ ພາຍໃນອງົການກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ (ເບິ່ ງຮບູ 1). 
 
ຂ ັນ້ຕອນທາໍອດິ, ເປັນຂ ັນ້ຕອນການວາງແຜນ, ພດັທະນາ
ຫຼກັສດູການຝຶກອບົຮມົ ໂດຍອງີໃສຄ່ວາມຕອ້ງການດາ້ນ
ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ດາໍເນນີການຝຶກຄຝຶູກ. ຂ ັນ້ຕອນທີ
ສອງ ແມນ່ຂ ັນ້ຕອນຂອງການດາໍເນນີການ, ດາໍເນນີການ
ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ໝນູໃຊທ້ກັສະທ່ີໄດຮ້ບັຈາກການເຮັດວຽກຕວົຈງິໂດຍຜາ່ນ OJT. ໃນນີ,້ ການຝຶກ

ອບົຮມົ ແມນ່ການເຂ້ົາຮວ່ມຟງັບນັຍາຍໃນຫອ້ງຮຽນ ໂດຍສມຸໃສຄ່ວາມຮູພ້ື້ນຖານທ່ີໄດຮ້ຽນມາ, ແຕ ່
OJT ແມນ່ສມຸໃສກ່ານນາໍໃຊຄ້ວາມຮູທ່ີ້ໄດຮ້ບັຈາກການເຮັດວຽກປະຈາໍວນັໃນຕວົຈງິ. ຂ ັນ້ຕອນທີສາມ, 
ການຕດິຕາມ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາການຝຶກອບົຮມົ ພອ້ມທງັ OJT, ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ກປໍະເມນີຄນຸ
ນະພາບຂອງແຜນກດິຈະກາໍປະຈາໍປີ PIP ແລະ ປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັຂອງ OJT ຂອງແຕລ່ະໂຄງການ 
PIP. ຂ ັນ້ຕອນທີສີ່ , ເປນັຂ ັນ້ຕອນການປະກອບຄາໍເຫັນ, ພດັທະນາຫຼກັສດູ ແລະ ເຄື່ ອງມກືານຝຶກອບົຮມົ

ເພ່ີມເຕມີ ໂດຍນາໍໃຊບ້ດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດຈ້າກການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຂອງໂຄງການທ່ີຜາ່ນ

ຮບູ 1 ຮອບວຽນຂອງ ການວາງແຜນ-ການດາໍເນນີ

ການ-ການຕິດຕາມ-ການປະກອບຄາໍເຫັນ 

J ul-Aug

T raining   O ct-J an
O J T            F eb-May

T raining E va  F eb-Apr
Meta-E va       May-J ul P L AN

DO

S E E

F E E DB AC K
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ມາ. ໂຄງການ PCAP2, ໂດຍຜາ່ນໄລຍະການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ໄດນ້າໍໃຊຮ້ອບວຽນການຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຄ:ື ການວາງແຜນ-ການດາໍເນນີການ-ການປະເມນີຜນົ-ການປະກອບຄາໍເຫັນ ເປັນ
ຈາໍນວນສາມຄ ັງ້ ເພ່ືອສາ້ງທກັສະດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ PIP ໃຫສ້າມາດນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການເຮັດວຽກປະຈາໍ

ວນັໄດ.້   
 
ຂ ັນ້ຕອນການຝຶກອບົຮມົຂອງໂຄງການ PCAP2 ໄດຖ້ກືອອກແບບເປັນ 3 ຂ ັນ້ຕອນ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້
ພະນກັງານກຽ່ວຂອ້ງ ສາມາດຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມຮູພ້ື້ນຖານທ່ີຈາໍເປັນ, ເຄື່ ອງມ ືແລະ ວທີິການຕາ່ງໆ 
ເພ່ືອເພ່ີມຂດີຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ ໃນດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ PIP  ເທ່ືອລະກາ້ວ. ສາໍລບັການຈດັ
ຝຶກອບົຮມົຄ ັງ້ທາໍອດິໃນໂຄງການ, ການຈດັຝຶກອບົຮບົພາກທີ I ໃນປີທີສອງຂອງໂຄງການ (ປີ
ງບົປະມານ 2008/09) ໄດຂ້ະຫຍາຍກຸມ່ເປ້ົາໝາຍຈາກ 3 ແຂວງຕວົຢາ່ງ3

4  ມາເປັນທ ົ່ວປະເທດ, ໝ
າຍເຖງິທກຸໆແຂວງ ແລະ ບນັດາກະຊວງ, ໂດຍມຮີບູແບບຂອງການຝຶກອບົຮມົທ່ີເອີນ້ວາ່ “ການຄວບຄມຸ
ເອົາທກຸບນັຫາ”. ຕດິຕາມດວ້ຍການຝຶກອບົຮມົໃນຮບູແບບ “ການເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ການຍກົລະດບັ,”  
ການຝຶກອບົຮມົພາກທີ II ໃນປີທີສາມຂອງໂຄງການ ໄດຄ້ດັເລືອກເອົາແຕເ່ນືອ້ໃນລະອຽດທ່ີມໃີນປະຈບຸນັ 
ພອ້ມທງັສະເໜີແນະບນັດາເຄື່ ອງມ ືແລະ ຂ ັນ້ຕອນການຄຸມ້ຄອງ PIP ແບບໃໝ.່ ສາໍລບັການຝຶກອບົຮມົ
ຂ ັນ້ສດຸທາ້ຍ, ການຝຶກອບົຮບົພາກທີ III ໃນປີທີ 4 ຂອງໂຄງການ ຊຶ່ ງມຮີບູແບບຂອງການຝຶກອບົຮມົທ່ີ
ເອີນ້ວາ່ “ການຍກົລະດບັດາ້ນຄນຸນະພາບ”, ຮບູແບບດ ັງ່ກາ່ວ ແນໃສກ່ານຍກົລະດບັຄນຸນະພາບດາ້ນ

ເຄື່ ອງມ ືແລະ ຂ ັນ້ຕອນ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ  ພອ້ມທງັບນັດາເຄື່ ອງມໃືໝ່ໆ  (ເບິ່ ງຕາຕະລາງ 3).  
 
ຜນົທ່ີໄດຮ້ບັກຄໍ,ື MPI-DOE ໃນນາມເປັນອງົການຄຸມ້ຄອງ, ໂດຍຮວ່ມມກືບັ, MPI-DOP, ແລະ MPI-

DIC ສາມາດດາໍເນນີການຈດັຝຶກອບົຮບົດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ PIP ໃຫແ້ກອ່ງົການກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ ໄດເ້ປັນ
ຢາ່ງດ.ີ 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ສາມາດປະເມນີຜນົ ແລະ ຕດິຕາມໂຄງການ 
PIP ຜາ່ນລະບບົ (SPAS) ຕາມປ້ຶມຄູມ່ ື ແລະ ປ້ຶມແນະນາໍ. ນອກນີ,້ ພວກເຂົາ ຍງັສາມາດດາໍເນນີ
ການຝຶກອບົຮມົດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ PIP ໃຫແ້ຫບ່ນັດາພະແນກໃນແຂວງຂອງພວກເຂົາເອງໄດອ້ກີດວ້ຍ. 

ບນັດາພະແນກການໃນ 16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ສາມາດຂຽນບດົສະເໜີຂໍໂຄງການ 
ໂດຍຜາ່ນແບບຟອມການຂໍໂຄງການ ທ່ີລະບໄຸວໃ້ນປ້ຶມຄູມ່ໂືຄງການ ແລະ ປ້ືມແນະນາໍ (ເບິ່ ງຕາຕະລາງ 
4).  

                                                
4 ແຂວງອດຸມົໄຊ, ຄາໍມວ່ນ ແລະ ສາລະວນັ ຊຶ່ ງເປັນແຂວງຕວົຢາ່ງ ຫືຼ ແຂວງທດົລອງຂອງໂຄງການ PCAP1 ຊຶ່ ງໄດພ້ດັທະນານາໍໃຊ້
ເຄື່ ອງມ ືແລະ ຂ ັນ້ຕອນການຄຸມ້ຄອງ PIP ໃຫດ້ກີວາ່ເກົ່ າ.  
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ສາໍລບັບນັດາກະຊວງໃນ 8 ກະຊວງຫຼກັ, ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ MOAF, MIC ແລະ MOIC  ສາມາດປະເມນີ 
ແລະ ຕດິຕາມໂຄງການ PIP ໄດໃ້ນລະດບັໜ່ຶງ ຕາມປ້ຶມແນະນຳ ແລະ ຄູມ່ໂືຄງການ. 7 ກະຊວງ
ສາມາດສະເໜີຂໍໂຄງການ PIP ໄດໃ້ນລະດບັໜ່ຶງ ໂດຍຜາ່ນຮບູແບບການຂໍໂຄງການ ທ່ີລະບໄຸວໃ້ນປ້ຶມຄູ່
ມໂືຄງການ ແລະ ປ້ຶມແນະນຳ (ເບິ່ ງຕາຕະລາງ 4). 

ຕາຕະລາງ 3 ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ການຝຶກອບົຮມົດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ PIP 

 ວນັທີ 
ຮບູ
ແບບ 

ເປ້ົາໝາຍ ຈດຸປະສງົຂອງການຝຶກອບົຮມົ ຫຼກັສດູການຝຶກອບົຮມົ 

 ປີ
ທີສ

ອງ
ຂອ

ງໂ
ຄງ

ກາ
ນ 

ພະຈກິ 
2008-
ມງັ 
ກອນ 
2009  

 DPI ແລະ ພະແນກ 
ຈາກ 13 ແຂວງ 

ແລະນະຄອນຫຼວງ 
ວຽງຈນັ ການ

ຄວບ
ຄມຸເອົາ
ທກຸໆ
ບນັຫາ 

 ກມົແຜນການ 
ແລະ ກມົອື່ ນໆ 
ຈາກ 34 ກະຊວງ/
ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງ
ລດັຖະບານທ່ີກຽ່ວ
ນອ້ງອື່ ນໆ 

 DPI ຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ພະ 

ແນກຈະສາມາດຮຽນຮູວ້ທີິ
ການຂຽນບດົສະເໜີ
ໂຄງການ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນ
ການປະເມນີຜນົໂຄງການ
ແບບສມົບນູ/ປຽບ ທຽບ ທ່ີ
ສາ້ງຂຶນ້ໂດຍ MPI/PCAP. 

1. ວທີິການຂຽນບດົສະເໜີ ໂຄງການ 
PIP 

2. ຂ ັນ້ຕອນການປະເມນີຜໂົຄງການ
ແບບສມົບນູ/ປຽບທຽບ ໂດຍນາໍໃຊ ້
ເຄື່ ອງມ ື ແລະ ຮບູແບບ ທ່ີ
ພດັທະນາໂດຍ MPI/ PCAP 

 

ປີທີ
 3

 ຂ
ອງ

ໂຄ
ງກ

ານ
 

 

ພະຈກິ 
2009-
ກມຸພາ 
2010 

 

 DPI ແລະ ພະແນ
ກ ຈາກ 16 ແຂວງ 

ແລະ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈນັ 

ເລືອກ
ເຟັ້ນ 
ແລະ 
ຍກົ

ລະດບັ 

 ກມົແຜນການ 
ແລະ ກມົອື່ ນໆ 
ຈາກ 41 ກະຊວງ/
ອງົການກຽ່ວຂອ້ງ
ອື່ ນໆຂອງລດັ 

 ແນະນາໍເຄື່ ອງມໃືໝກ່ຽ່ວກບັ
ການຄຸມ້ຄອງ PIP ແລະ 

ປບັປງຸຂ ັນ້ຕອນທ່ີມຢີູ່ໃນ
ປະຈບຸນັ 

ຂ ັນ້ຕອນການຄຸມ້ຄອງ PIP 

 ແນະນາໍເຄືອງມໃືໝກ່ຽ່ວກບັການຄຸມ້
ຄອງ PIP 

1. ການຂຽນບດົລາຍງານກຽ່ວກບັການ
ຊາໍລະສະສາງໜ້ີສນິ 

2. ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ໃນຂ ັນ້

ເມອືງ 
3. ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມ ODA 

 ຄດັເລືອກຂ ັນ້ຕອນການຄຸມ້ຄອງ 
PIP 

4. ການຂຽນບດົລາຍງານກຽ່ວກບັຄວາມ
ຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
ໂຄງການ 

5. ການປະເມນີໂຄງການ ໂດຍນາໍໃຊ ້
SPAS ສາໍລບັໂຄງການທ່ີກາໍລງັຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
6. ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງຂະແໜງ
ການ 

7. ການປະເມນີຜນົການປຽບທຽບ PIP 
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5 ການອະທິບາຍໃຫພ້ະນກັງານຂ ັນ້ເມອືງ ບໍ່ ໄດລ້ວມເຂ້ົາໃນຈດຸປະສງົຂອງການຝຶກອບົຮບົຂອງພະນກັງານໃນກມົແຜນການຂອງກະຊວງ 

ປີທີ
 4

 ຂ
ອງ

ໂຄ
ງກ

ານ
 

ພະຈກິ 
2010-
ທນັວາ 
2010 

 16 ແຂວງ ແລະ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈນັ 

ຍກົ
ລະດບັ
ດາ້ນຄນຸ
ນະພາບ 

 ກມົແຜນການໃນ 7 
ກະຊວງຫຼກັ 

1. DPI ຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ 

ພະນກັງານ ພາຍໃນກມົ
ແຜນການຂອງກະຊວງ 
ເຂ້ົາໃຈຂ ັນ້ຕອນການຂໍ
ງບົປະມານ PIP ປະຈາໍປີ 

ແລະ ຮູຈ້ກັວທີິໃຊເ້ຄື່ ອງມ ື
ແຕລ່ະຢາ່ງຂອງການຄຸ້ມ
ຄອງ. 

2. ພະນກັງານທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງ
ເທິງນ ັນ້ ສາມາດອະທິບາຍ
ວທີິການຄຸມ້ຄອງແຕລ່ະຢາ່ງ 
ໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ຂອງໂຄງການ 
ແລະ ພະນກັງານຂ ັນ້ເມອືງ
4

5.  
3. ພະນກັງານທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງ
ເທິງນ ັນ້ ສະເໜີທິດທາງ
ການນາໍໃຊແ້ຜນງບົປະມານ 
PIP ປະຈາໍປີ, ສາ້ງ

ຕາຕະລາງ ແລະ ກາໍນດົ
ງບົປະມານ ຕາມຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງອງົກອນຂອງ
ພວກເຂົາ. 

1. ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສ ົ່ງເສມີ
ລງົທຶນ 

2. ຂ ັນ້ຕອນການຂໍງບົປະມານ PIP 

ປະຈາໍປີ 
3. ການຄຸ້ມຄອງດາ້ນການເງນິຂອງ 

PIP 

4. ການສະເໜີຂໍໂຄງການ 
5. ຂ ັນ້ຕອນການປະເມນີໂຄງການ 
6. ການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ (ODA-

NCB) 

7. ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ ແລະ 
ການປະເມນີແບບສມົທຽບ  

[ສາໍລບັຕາ່ງແຂວງເທ່ົານ ັນ້] 

 ການປະເມນີຜນົຂອງການປະເມນີ 
 ການຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ 
[ສາໍລບັກະຊວງເທ່ົານ ັນ້]  

 ການປະເມນີໂຄງການ ໂດຍຜາ່ນ
ລະບບົ SPAS 

ທນັວາ 
2010 -

ມງັ 
ກອນ 
2011 

 ພະແນກໃນ 16 
ແຂວງ ແລະ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈນັ  

 ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ເຂ້ົາໃຈ
ຂ ັນ້ຕອນການສາ້ງແຜນ
ງບົປະມານ PIP ປະຈາໍປີ 

ພອ້ມທງັຂ ັນ້ຕອນຫຼກັໃນ
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ເຄື່ ອງມ ື
ຕາ່ງໆໃນການຄຸມ້ຄອງ PIP  

1. ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສ ົ່ງເສມີການ
ລງົທຶນ 

2. ຂ ັນ້ຕອນການຂໍງບົປະມານປະຈາໍປີ
ຂອງ PIP 

3. ການຂໍໂຄງການ PIP ແລະ ບດົ

ລາຍງານຄດັຕດິທ່ີຈາໍເປັນ 
4. ການຄຸມ້ຄອງແຜນງານ ແລະ ການ
ປະເມນີແບບປຽບທຽບ 

5. ການຄຸມ້ຄອງ ODA-NCB  



25 
 

ຕາຕະລາງ 4 ຜນົສາໍເລັດຂອງການບໍລິຫານຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະດາ້ນ PIP ໂດຍ MPI, ແຂວງ ແລະ ກະຊວງ 

 MPI 

ຂ ັນ້ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຂ ັນ້ສນູກາງກະຊວງ/ອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັຖະບານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ 

DPI ຂ ັນ້ພະແນກ (ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ) ກມົແຜນການ 
ຂ ັນ້ພະແນກ (ເຈົາ້ຂອງ

ໂຄງການ) 

 ຂ
ດີຄ

ວາ
ມສ

າມ
າດ

ຂອ
ງບ

ກຸຄ
ນົ 

 

 

 

ພະນກັງານໃນ MPI-DOE, DOP, DIC 

ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການຄຸມ້

ຄອງ PIP ດ ັງ່ນີ:້  

ປີ ຈາໍນວນຄຝຶູກ 

2 ・DOE 14 ຄນົ 

・DOP 1 ຄນົ 

・DIC 0 ຄນົ 

3 

 

・DOE 14 ຄນົ 

・DOP 2 ຄນົ 

・DIC 2 ຄນົ 

4 

 

・DOE 16 ຄນົ 

・DOP 3 ຄນົ 

・DIC 2 ຄນົ 

 

 2 ຄນົຈາກ MPI-DOOP ໄດປ້ະສານງານ 

ແລະ ປະເມນີຜນົການຝຶກອບົຮມົ. 

 ພະນກັງານໃນ DPI 16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ ສາໍເລັດການຝຶກອບົຮບົດາ້ນຄຸມ້ຄອງ PIP ຕາມປ້ຶມ

ແນະນຳ ແລະ ຄ ູມ່ກືານນາໍໃຊໂ້ຄງການດ ັງ່ນີ:້ 

ປີ ຈາໍນວນຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ 

2  ・DPI ຂ ັນ້ແຂວງ:178 ຄນົ 

・DPI ຂ ັນ້ເມອືງ: 20 ຄນົ 

(13 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັ) 

3 204  ຄນົ 

(16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັ) 

4 103 ຄນົ 

(16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັ) 

ລວມທງັ

ໝດົ 

505 ຄນົ 

 

 ພະນກັງານຈາໍນວນທງັໝດົ 103  ຄນົ ຈາກ 16 ແຂວງ 

ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ

ເພ່ືອເປັນຄຝຶູກດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ 

 

PIP. 

ພະນກັງານໃນພະແນກ ຂອງ 16 ແຂວງ ແລະ 

DPI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ສາໍເລັດການຝຶກ

ອບົຮມົດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ 

 

PIP ຕາມປ້ຶມຄູມ່ຈືດັຕງັ

ປະຕິບດັໂຄງການດ ັງ່ນີ:້ 

ປີ ຈາໍນວນຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ 

2 318 ຄນົ (13 ແຂວງ ແລະ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ) 

3 558 ຄນົ (16 ແຂວງ ແລະ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ) 

4 811 ຄນົ  

(16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນ

ຫຼວງວຽງຈນັ) 

ລວມທງັ

ໝດົ 

1,687 ຄນົ 

 

 ພະນກັງານຈາກກມົແຜນການ/ອງົ ການຈດັຕ ັງ້

ລດັຖະບານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ

 

ສາໍເລັດການຝຶກອບົຮມົ

ດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ PIP ຕາມປ້ຶມແນະນຳ ແລະ ຄູ່

ມກືານຄຸ້ມຄອງໂຄງານດ ັງ່ນີ:້ 

ປີ ຈາໍນວນຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ 

2 18 ຄນົ 

 (34 ອງົການ) 

3 100 ຄນົ *  

(41 ອງົການ) 

4 35 ຄນົ 

(7 ກະຊວງຫຼກັ) 

ລວມທງັ

ໝດົ 

153 ຄນົ 

*ລວມທງັເຈ້ົາຂອງໂຄງການ PIP  

 

 

 ພະນກັງານຂອງພະແນກໃນກະຊວງ/ອງົການ

ຈດັຕ ັງ້ລດັຖະບານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ

 

 ສํາ

ເລດການຝຶກອບົຮມົດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ PIP 

ຕາມປ້ຶມຄູມ່ ື ແລະ ຄູມ່ກືານນາໍໃຊໂ້ຄງການ

ດ ັງ່ນີ:້ 

ປີ ຈາໍນວນຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ 

2  

 

51 ຄນົ 

(34 ອງົການ) 

3 - 

4 - 

ລວມທງັ

ໝດົ 

51 ຄນົ 
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 ຂ
ດີຄ

ວາ
ມສ

າມ
າດ

ຂອ
ງອ

ງົກ
ອນ

 
 DOE ເປັນຈດຸສນູກາງ, 

ໂດຍມກີານຮວ່ມມກືນັລະ 
ຫວາ່ງ DOE, DOP, ແລະ 
DIC ໃນ MPI

 

 ສາ ມາດ

ຈດັການຝຶກອບົຮມົດາ້ນການ
ຄຸມ້ຄອງ PIP ໃຫແ້ກ່
ພາກສວ່ນກຽ່ວ ຂອ້ງອື່ ນໆ 
ໄດເ້ປັນຢາ່ງດ.ີ  

16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັ ສາມາດປະເມນີ ແລະ ຕດິ 
ຕາມ ໂຄງການ 

 16 ແຂວງ ແລະ DPI ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັ ສາມາດຈດັຝຶກອບົຮມົດາ້ນ
ການຄຸມ້ຄອງ PIP ໃຫແ້ກບ່ນັດາພະ

ແນກພາຍໃນແຂວງຂອງພວກເຂົາ.  

PIP ຜາ່ນລະບບົ 
SPAS ຕາມປ້ຶມຄູມ່ກືານຈດັຕ ັງ້ປະຕ ິ
ບດັໂຄງການ. 

 ບນັດາພະແນກໃນ 16 ແຂວງ 

ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ

 

 ສາ 
ມາດຂຽນບດົສະເໜີຂໍໂຄງການ 
PIP ໂດຍນາໍໃຊຮ້ບູແບບຂອງບດົ

ສະເໜີໂຄງການທ່ີລະບໄຸວໃ້ນປ້ຶມ
ຄູມ່ ື ແລະ ຄູມ່ກືານນາໍໃຊ້
ໂຄງການ 

MOAF, MIC, ແລະ MOIC ໃນ 

8 ກະຊວງຫຼກັ ສາມາດປະເມນີ 
ແລະ ຕດິຕາມໂຄງການ PIP, ໄດ້
ໃນລະດບັໜ່ຶງ

 

, ຕາມປ້ຶມຄູມ່ ື ແລະ 

ຄູມ່ກືານນາໍໃຊໂ້ຄງການ  

7 ກະຊວງ ສາມາດສະເໜ້ີຂໍ
ໂຄງການ PIP ໃນລະດບັໜ່ຶງ 

ໂດຍນາໍໃຊຮ້ບູແບບຂອງບດົ
ສະເໜ້ີໂຄງການ ທ່ີລະບໄຸວ້
ໃນປ້ຶມຄູມ່ ື ແລະ ຄູມ່ກືານນາໍ
ໃຊໂ້ຄງການ.  
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3.2 ຜນົໄດຮ້ບັ 2 
 

(1) ຜນົສາໍເລັດໂດຍລວມຂອງຜນົໄດຮ້ບັ 2 
ໃນຈາໍນວນສາມຕວົຊີວ້ດັຂອງຜນົໄດຮ້ບັ 2 ທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍ ແລະ ສາມາດຢ ັງ້ຢືນໄດ,້ ຕວົຊີວ້ດັທາໍອດິ
ແມນ່ “ຄູມ່ກືານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ PIP”  ແລະ ປ້ຶມ-Á½-¿ ໄດຍ້ກົລະດບັ ແລະ ພດັທະນາຂຶນ້ເພ່ືອໃຫ້
ກວມເອົາບນັຫາການບໍລິຫານ ແລະ ວາງແຜນງບົປະມານຂອງ PIP. ໄດສ້າໍເລັດການອະນມຸດັດາ້ນເນືອ້
ໃນຂອງຄູມ່ໂືຄງການ ແລະ ປ້ຶມ-Á½¿ ຊຶ່ ງໄດແ້ຈກຢາຍໃຫແ້ກພ່ະແນກຈດັຕ ັງ້-ພະນກັງານ ໃນທກຸໆ
ອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັຖະບານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ;  ຄູມ່ໂືຄງການ ໄດປ້ບັປງຸຄນືໃໝໃ່ນ ເດອືນສງິຫາ 2010 
ຊຶ່ ງປະກອບມບີດົຮຽນເພ່ີມເຕມີກຽ່ວກບັການ£÷É´-£º¤ດາ້ນການເງນິ ແລະ ການຈດັສນັງບົປະມານ. ສາໍລບັ

ປ້ຶມຄູມ່ ື ກໄໍດປ້ບັປງຸເຊ່ັນດຽວກນັໃນເດອືນສງິຫາ 2010 ແລະ ໄດປ້ບັປງຸຄນືໃໝອ່ກີເທ່ືອໜ່ຶງໃນເດອືນ
ສງິຫາ 2011  ຊຶ່ ງໃນທ່ີນີແ້ມນ່ໝາຍເຖງິການ£÷É -́£º¤ -ê¾¤ -©É¾ການເງນິ ແລະ ການຈດັສນັງບົປະມານ
ຂອງ PIP. ທງັຄູມ່ ືແລະ ›́̄ -Á½-¿ໄດເ້ຜີຍແຜໃ່ຫແ້ກຜູ່ເ້ຂ້ົາຮວ່ມສາໍມະນາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົ ພອ້ມທງັ

ພາກ ສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ.  

 
ຕວົຊີວ້ດັທີສອງ; ພະນກັງານ MPI ຫຼາຍກວາ່ 2 ຄນົ ແລະ ພະນກັງານຈາກກມົແຜນການຂອງແຕລ່ະ
ແຂວງ, ກະຊວງ ແລະ ອງົການກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆຂອງລດັ ຫຼາຍກວ່າ 5 ຄນົ ສາມາດຄຸມ້ຄອງ PIP ແລະ 
ສາໍເລັດການຝຶກອບົຮບົໃຫແ້ກພ່ະນກັງານຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ໂດຍການນາໍໃຊປ້ຶ້´-Á½ -¿ ແລະ ຄູມ່ ື
ໂຄງການ ທ່ີໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ ແລະ ປບັປງຸຄນືໃໝ.່ ມພີະນກັງານຈາໍນວນຫຼາຍຈາກ MPI ແລະ 
DPIs ສາມາດເຂ້ົາໃຈເຄື່ ອງມທ່ີືພດັທະນາຂຶນ້ໃໝກ່ຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ໂດຍຜາ່ນການຝຶກ

ອບົຮມົ. ຄາດວາ່ຈະໃຫພ້ວກເຂົາໝນູໃຊຄ້ວາມຮູ ້ ແລະ ທກັສະໃໝ່ໆ ທ່ີໄດຮ້ຽນມາ ເຂ້ົາໃນການຄຸມ້ຄອງ
ໂຄງການ  ໂດຍອງີໃສຄູ່ມ່ກືານນາໍໃຊໂ້ຄງການ ເຖງິແມນ່ວາ່ໂຄງການຈະສິນ້ສດຸລງົກຕໍາມ. ສາໍລບັ 
DPIs ໄດຈ້ດັການຝຶກອບົຮມົດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

 
1) ການຝຶກອບົຮມົດາ້ນການຄຸມ້ຄອງການເງນິຂອງ PIP ໄດຈ້ດັຂຶນ້ເປັນຈາໍນວນ 3 ຄ ັງ້ ທ່ີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໃນເດອືນມງັກອນ 2010. ໃນນີ,້ ໄດຈ້ດັການຝຶກອບົຮມົພາຍໃນໃຫແ້ກ ່
ພະນກັງານຂອງ MPI ກອ່ນ ຊຶ່ ງມຜີູເ້ຂ້ົາຮວ່ມທງັໝດົຈາໍນວນ 11 ຄນົ. ພອ້ມດຽວກັ, ຍງັໄດ້
ຈດັຝຶກອບົຮມົເພ່ີມເຕມີໃຫແ້ກພ່ະນກັງານອກີ 11 ຄນົ ໃນເດອືນມນີາ 2010. ນອກຈາກນີ,້ ກໍ
ໄດຈ້ດັຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກພ່ະນກັງານຂອງ MPI  ອກີ 10 ຄນົ ເພ່ືອເປັນຄຝຶູກ. ຕາຕະລາງ 5 

ສະຫຸຼບກຽ່ວກບັການຈດັຝຶກອບົຮມົທງັໝດົ.  
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ຕະຕະລາງ 5  ສະຫຸຼບການຝຶກອບົຮມົດາ້ນການຄຸມ້ຄອງການເງນິ 
ຫວົຂໍການຝຶກ

ອບົຮມົ 
ໄລຍະເວລາ ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ ຈາໍນວນຜູເ້ຂ້ົາ

ຮວ່ມ 

ການຝຶກອບົຮມົ
ສາໍລບັ DPI 1 

14, 15 

ມງັກອນ 

DPIs ໃນຂ ັນ້

ສນູກາງ 

20 

ການຝຶກອບົຮມົສາໍລບັ DPI 
2 

19, 20 

ມງັກອນ 

DPIs ໃນ

ແຂວງພາກໄຕ ້

22 

ການຝຶກອບົຮມົສາໍລບັ DPI 
3 

21, 22 

ມງັກອນ 

DPIs ໃນ

ແຂວງພາກ  
ເໜືອ 

28 

 
 

ກ) ການສາໍມະນາກຽ່ວກບັການຄຸ້ມຄອງທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນຂອງ PIP 

ການສາໍມະນາໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນເດອືນພະຈກິ 2010 ໂດຍມຜີູເ້ຂ້ົາຮວ່ມປະມານ 4 ເຖງິ 5 ຄນົ ຈາກ
ແຕລ່ະແຂວງລວມທງັນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ນອກນີ,້ ຍງັໄດເ້ຊືອ້ເຊນີຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມທ່ີບ່ໍແມນ່ແຕ່
ພະນກັງານວຊິາການເທ່ົານ ັນ້, ແຕຍ່ງັເຊນີເອົາຫວົໜາ້ກມົ ແລະ ຮອງຫວົໜາ້ກມົອກີດວ້ຍ ພອ້ມທງັ
ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງຫຼກັ ເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັວຽກງານຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການຈດັສນັ
ງບົປະມານ.   

 
2) ການຝຶກອບົຮມົດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ PIP 

ປບັປງຸເນືອ້ໃນໃໝກ່ຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການຈດັສນັງບົປະມານ ຈາກຊຸດຝຶກອບົຮມົ
ການຄຸມ້ຄອງ PIP ໃນປີ 2010. ການຈດັຝຶກອບົຮມົໃນແຕລ່ະຄ ັງ້, ໄດນ້າໍສະເໜີກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນການສາ້ງ
ແຜນງບົປະມານ PIP ປະຈາໍສກົປີງບົປະມານ 2011/12 ພອ້ມທງັສະເໜີຮບູແບບເຄື່ ອງມຂືອງການການ
ເງນິໃຫແ້ກ ່DPIs, ພະແນກຂອງແຕລ່ະແຂວງ ແລະ 7 ພະແນກຕ ົນ້ຕໍຂອງບນັດາກະຊວງ.  

 
ຕວົຊີວ້ດັທີສາມ; MPI ແລະ DPI ພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຂ ັນ້ຕອນການປະເມນີງບົປະມານ, ຈາໍກດັ
ຈາໍນວນໂຄງການ PIP ທ່ີນາໍໃຊງ້ບົປະມານລດັ ແລະ ໂຄງກາêô-¦ö´êö® ODA ໃຫຢູ້ໃ່ນຂອບຂອງ
ແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີ ພອ້ມທງັຈດັສນັແຜນງບົປະມານທ່ີມໄີວໃ້ຫສ້າໍເລັດ ແລະ ນອນໃນງບົປະມານທ່ີ
ຕ ັງ້ໄວ;້ ແຕບ່ໍ່ເປັນທ່ີຮບັຮູເ້ທ່ົາທ່ີຄວນ. ດ ັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້, ພະນກັງານ DPI ເຂ້ົາໃຈລະອຽດ
ກຽ່ວກບັການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມດືາ້ນການຄຸມ້ຄອງການເງນິຂອງ PIP. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວບ່ໍໄດ ້   

ໝາຍຄວາມວາ່ ບນັດາແຂວງ ຈະນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມກືານຄຸມ້ຄອງການເງນິ ນບັແຕນ່ີເ້ປັນຕ ົນ້ໄປ. ເນື່ອງຈາກ
ວາ່ ຍງັບ່ໍມກີນົໄກອນັໃດມາຮອງຮບັການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມດື ັງ່ກາ່ວເຂ້ົາໃນຂ ັນ້ຕອນການສາ້ງແຜນງບົປະມານ, 
ຊຶ່ ງ MPI ຍງັບ່ໍທນັອະນຍຸາດໃຫນ້າໍໃຊ ້ຫືຼ ໃຫຄ້າໍແນະນາໍໃດໆເທ່ືອ.  
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ບາງແຂວງກມໍຄີວາມເປັນຫວ່ງເປັນໄຍກຽ່ວກບັການຫຸຼດງບົປະມານຂອງໂຄງການໃໝລ່ງົ. ໃນລະຫວາ່ງ
ການຝຶກອບົຮມົ, ພວກເຂົາ ໄດສ້ະແດງຄວາມເປັນຫວ່ງເປັນໄຍວາ່ບນັດາແຂວງອື່ ນໆ ອາດຈະບ່ໍສາມາດ
ດາໍເນນີກດິຈະກາໍໃຫສ້າໍເລັດຕາມເປ້ົາໝາຍທ່ີວາງໄວ ້ ເນື່ອງຈາກໂຄງການໃໝໄ່ດຫຸຼ້ດງບົປະມານລງົ. ໃນ
ນີû, ກມໍເີຈົາ້ແຂວງຈາໍນວນໜ່ຶງ ເຫັນວາ່ຄວນເພ່ີມໂຄງການ PIP ຂຶນ້ເພ່ືອໃຫລ້ະບບົການເງນິຂອງ

ໂຄງການມຄີວາມດຸນ່ດຽ່ງ ແລະ ມສີະຖຽນລະພາບ. ບນັຫາທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ ເປັນບນັຫາຫຍຸງ້ຍາກທ່ີ 
PCAP2 ບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂໄດ ້ ເນື່ອງຈາກວາ່ເປັນບນັຫາທ່ີຕດິພນັກບັລະບບົການຕດັສນິໃຈພາຍໃນ 

ຕະຫຼອດເຖງິຂ ັນ້ແຂວງ ຊ ຶ່ ງບ່ໍນອນຢູໃ່ນຂອບວຽກຂອງໂຄງການ.  
 

(2) ການທບົທວນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໂດຍລວມ 
1) ບນັຫາ ແລະ ຂໍສ້ະເໜີແນະ  
ບນັຫາຫຼກັຂອງການວາງແຜນງບົປະມານ PIP ໄດລ້ະບໄຸວໃ້ນປີທາໍອດິຂອງໂຄງການ; DPIs ໄດຮ້ບັບດົ
ສະເໜີໂຄງການຈາກ POs ພາຍໃນເວລາຈາໍກດັ ແລະ ມຈີາໍນວນຫຼາຍໂພດ ຊຶ່ ງບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງ

ຢາ່ງພຽງພໍຕາມຄວາມຕອ້ງການດ ັງ່ກາ່ວ. ສາໍລບັວທີິແກໄ້ຂ, ໂຄງການໄດສ້ະເໜີໃຫມ້ຂີ ັນ້ຕອນການສາ້ງ
ແຜນງບົປະມານຂອງ PIP ທ່ີສມົເຫດສມົຜນົ.  
- MPI ຄວນອອກບດົແນະນາໍກອ່ນລວ່ງໜາ້ ກຽ່ວກບັການສາ້ງແຜນງບົປະມານ PIP ສາໍລບັສກົປີ

ງບົປະມານ. 
- ໃນບດົແນະນາໍນ ັນ້ ຄວນກາໍນດົມ ືສ້ດຸທາ້ຍຂອງການສ ົ່ງບດົສະເໜີຂໍໂຄງການຈາກ POs ໄປເຖງິ 

DPIs. 
- ບດົແນະນາໍຄວນລະບເຸພດານສງູສດຸຂອງການຂໍງບົປະມານຈາກ DPIs. 
 

ບນັຫາກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ທ່ີໄດຈ້າກການສາໍພາດ ມດີ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
- ບນັດາແຂວງທ່ີບ່ໍມບີນັຫາຫຍຸງ້ຍາກດາ້ນການເງນິ; ຈາໍກດັງບົປະມານຂອງໂຄງການທງັໝດົດວ້ຍວທີິ

ຄດັເລືອກເອົາໂຄງການທ່ີເປັນບລິູມະສດິ. ໃນແຂວງດ ັງ່ກາ່ວ, ໄດກ້າໍນດົເວລາຈາ່ຍເງນິໃຫແ້ກຜູ່ຮ້ບັເ
ໝາົກອ່ນ ແລະ ບ່ໍກວດກາຄນືພາຍຫຼງັທ່ີດາໍເນນີໂຄງການ. ຜູຮ້ບັເໝົາບ່ໍສນົໃຈວາ່ຈະຈາ່ຍໂຄງການ
ຈະຈາ່ຍເງນິໃຫຊ້າ້ ແລະ ກມໍຜີູຮ້ບັເໝົາຫຼາຍຄນົ ສະເໜີເຂ້ົາມາຮວ່ມປະມນູ. ໃນທ່ີສດຸ, ຈາໍນວນຜູຮ້ບັ
ເໝົາກຈໍະຫຸຼດລງົ.   

- ສາໍລບັບນັດາແຂວງທ່ີມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກກຽ່ວກບັບນັຫາການເງນິ ມແີນວໂນມ້ວາ່ຈະຮບັເອົາຫຼາຍໆ
ໂຄງການເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄປໄດ.້ ແຂວງດ ັງ່ກາ່ວ ໃຫສ້ນັຍາກບັຜູຮ້ບັເໝົາວາ່ຈະຈາ່ຍເງນິ ຕາມກາໍນດົໝ
າຍທ່ີວາງໄວ,້ ແຕກ່ານຈາ່ຍເງນິຕວົຈງິ ກມໍຄີວາມຫຼາ້ຊາ້ ແລະ ບ່ໍເປັນໄປຕາມທ່ີກາໍນດົໄວ.້ ເນື່ອງ
ຈາກວາ່ຜູຮ້ບັເໝົາ ຢືມເງນິຈາກທະນາຄານເພ່ືອນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນໂຄງການ PIP, ສະນ ັນ້ ເມ ື່ອມກີານ

ຈາ່ຍເງນິຊາ້ ກຈໍະເຮັດໃຫຜູ້ຮ້ບັເໝົາຕອ້ງຮບັພາລະໃນການຈາ່ຍດອກເບັຍ້ເພ່ີມຂຶນ້. ດວ້ຍເຫດນ ັນ້, ຜູ້
ຮບັເໝົາ ຈຶ່ງພະຍາຍາມເຮັດໃຫລ້າຄາຕາມສນັຍາຮບັເໝົາແພງຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ ເພ່ືອໃຫຄຸ້ມ້ກບັການຈາ່ຍ
ດອກເບັຍ້ເພ່ີມຂຶນ້ແບບບ່ໍຄາດຄດິ. 
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ໂຄງການໄດພ້ດັທະນາເຄື່ ອງມກືານຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິ, ການຮຽນຮູຈ້າກບນັດາແຂວງທ່ີປະສບົຜນົສາໍ
ເລັດ ກສໍາມາດນາໍໃຊກ້ບັແຂວງທ່ີມບີນັຫາຫຍຸງ້ຍາກດາ້ນການເງນິໄດເ້ຊ່ັນກນັ. ໂຄງການ ຍງັໄດເ້ຮັດການ
ວໄິຈດາ້ນການເງນິໃຫແ້ກແ່ຂວງທ່ີເປັນຕວົແບບທດົລອງຈາໍນວນໜ່ຶງ ແລະ ປຶກສາຫາລືກບັບນັດາແຂວງ 
ກຽ່ວກບັຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການປບັປງຸສະພາບການເງນິ ດວ້ຍການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມກືານຄຸມ້ຄອງການເງນິ.   
 

2) ການພດັທະນາແຜນການຝຶກອບົຮມົ, ເນືອ້ໃນ, ການຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກອ່າຈານ ແລະ ການຈດັຝຶກ
ອບົຮມົ 

ດ ັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວໄວໃ້ນຂໍ ້1), ໄດມ້ກີານຈດັສາໍມະນາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົຂຶນ້. ນອກນີ,້ ຍງັໄດຈ້ດັຝຶກອບົຮມົໃຫ້
ແກຄ່ຝຶູກ ເພ່ືອມາຝຶກອບົຮມົດາ້ນການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ອກີດວ້ຍ. ມກີານປບັປງຸເນືອ້ໃນຂອງການຝຶກ
ອບົຮມົ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
 ພາກສະເໜີໂດຍລວມກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງການເງນິ PIP 
 ການວໄິຈດາ້ນການເງນິ PIP ແລະ ການວາງແຜນງບົປະມານໂດຍ DPI 
 ທິດທາງໃນໄລຍະກາງຂອງການເງນິ PIP ໂດຍ DPI 
 

ເນືອ້ໃນຂອງການຝຶກອບົຮມົໃນຫວົຂໍທ້າໍອດິ ແລະ ທີສອງ ໄດພ້ດັທະນາຂຶນ້ເພ່ືອການຈດັຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກ ່
DPIs, ສາໍລບັຫວົຂໍທີ້ໜ່ຶງ ແລະ ທີສາມ ໄດນ້າໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກພ່ະນກັງານ MPI. 

 
3) ການພດັທະນາຄູມ່ກືານນາໍໃຊໂ້ຄງການ ແລະ ›́̄ --Á½¿ 
ໄດເ້ພ່ີມຫວົຂໍກ້ຽ່ວກບັການ£÷É´-£º¤ -ê¾¤ດາ້ນການເງນິ ແລະ ການຈດັສນັງບົປະມານຂອງ PIP. ໄດສ້າ້ງ
ປ້ຶມຄູມ່ຂືຶນ້ໃນປີ 2011 ຊຶ່ ງກວມເອົາຫວົຂໍກ້ຽ່ວກບັການ£÷É´-£º¤ -ê¾¤-©É¾ການເງນິ ແລະ ການຈດັສນັ

ງບົປະມານ ເທ່ົາທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນ.   
 
3.3  ຜນົໄດຮ້ບັ 3 
 

(1) ຜນົສາໍເລັດໂດຍລວມຂອງຜນົໄດຮ້ບັ 3 
ຜນົໄດຮ້ບັ 3 ນີ ້ ຄາດວາ່ຈະສາໍເລັດຕາມເປ້ົາໝາຍພາຍໃນເວລາໂຄງການສິນ້ສດຸລງົ. ກດົໝາຍສ ົ່ງເສມີ
ການລງົທຶນ ໄດຮ້ບັການອະນມຸດັຈາກສະພາແຫງ່ຊາດໃນເດອືນພະຈກິ 2009 ແລະ ມຜີນົບງັຄບັໃຊນ້ບັ
ຈາກເດອືນທນັວາ 2009 ເປັນຕ ົນ້ມາ. ປ້ຶມກດົໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ ໄດຮ້ບັການພິມເຜີຍແຜ ່ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້
ແກເ່ຂ້ົາຮວ່ມສາໍມະນາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົ.  
 

ປະຈບຸນັກາໍລງັຮາ່ງດາໍລດັຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ. ເຖງິແມນ່ວາ່ ຈະມີ
ຄວາມຫຼາ້ຊາ້ກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນໃນການຂໍອະນມຸດັ, ແຕກ່ຄໍາດວາ່ຈະສາໍເລັດນຕິກິາໍດ ັງ່ກາ່ວໄດໂ້ດຍໄວ. 
ໂຄງການ PCAP2 ຈະສບືຕ່ໍປຶກສາຫາລືກບັຄະນະກາໍມະການຮາ່ງນຕິກິາໍໃນ MPI ເພ່ືອເຮັດໃຫເ້ນືອ້ໃນ

ຂອງປ້ຶມຄູມ່ ືແລະ ຄ ູມ່ກືານນາໍໃຊໂ້ຄງການ ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັນຕິກິາໍດ ັງ່ກາ່ວ.  
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(2) ການທບົທວນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
ຈະໄດສ້ບືຕ່ໍສາ້ງກດິຈະກາໍ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການສະໜບັສະໜນູກດົໝາຍ ສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນຈນົກວາ່
ໂຄງການຈະໝດົອາຍ.ຸ PCAP2 ໄດຊ້ວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວຊິາການກຽ່ວກບັ ເນືອ້ໃນຂອງກດົໝາຍ ແລະ ເພ່ືອ

ໃຫແ້ນໃ່ຈວາ່ ກດົໝາຍ ກບັປ້ຶມຄູມ່/ືຄູມ່ກືານນາໍໃຊໂ້ຄງການ ມຄີວາມສອດຄອ່ງກນັ.  
 
ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ MPI ໄດກ້ະກຽມຮາ່ງກດົໝາຍເພ່ືອເຂ້ົາຜາ່ນສະພາແຫງ່ຊາດໃນເດອືນພະຈກິ 2008, ແຕ່
ຮາ່ງດ ັງ່ກາ່ວບ່ໍສາມາດຜາ່ນສະພາແຫງ່ຊາດໄດ ້ ເນື່ອງຈາກສະມາຊກິບາງທາ່ນເຂ້ົາໃຈຜິດກຽ່ວກບັຈດຸປະ
ສງົ ແລະ ທ່ີມາຂອງກດົໝາຍສະບບັໃໝ.່ ພາຍຫຼງັ MPI ໄດປ້ບັປງຸບາງເນືອ້ໃນ ແລະ ອະທິບາຍເພ່ີມ

ເຕມີໃຫແ້ກສ່ະມາຊກິສະພາ, ກດົໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ ກໄໍດຮ້ບັການອະນມຸດັໃນເດອືນພະຈກິ 2009 ໂດຍມີ
ປະທານປະເທດຮບັຮອງເອົາກດົໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ ໃນວນັທີ 26 ທນັວາ 2009. PCAP2 ໄດຈ້ດັພິມກດົໝ

າຍ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫແ້ກອ່ງົການຂອງລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນເວລາຈດັຝຶກອບົຮມົດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ PIP. 
 
MPI ໄດສ້ບືຕ່ໍສກຶສາກຽ່ວກບັການຮາ່ງດາໍລດັຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ ຊຶ່ ງ
ຈະໄດກ້າໍນດົລະອຽດຂອບການຄຸມ້ຄອງ PIP. ດາໍລດັດ ັງ່ກາ່ວ ຄາດວາ່ຈະລວມເອົາບນັຫາກຽ່ວກບັການຈດັ
ສນັງບົປະມານ PIP ໃຫແ້ກຂ່ ັນ້ແຂວງ ແລະ ອງົການຕາ່ງໆຂອງລດັ. ໃນນີ,້ ຮາ່ງດາໍລດັ ອາດຈະໄດ້
ລະບລຸະອຽດຕື່ ມກຽ່ວກບັໜາ້ທ່ີ ແລະ ຂອບຄວາມຮບັຜິດຊອບສະເພາະໃນການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃນຂ ັນ້

ເມອືງ ແລະ ຂ ັນ້ແຂວງ.   
 
ໃນຕ ົນ້ເດອືນສງິຫາ, ດາໍລດັ ຍງັຢູໃ່ນຂ ັນ້ຕອນການປຶກສາຫາລື ເພ່ືອປບັປງຸເນືອ້ໃນລະອຽດກບັ MPI. 

ຄາດວາ່ ດາໍລດັຈະສາມາດຮບັຮອງໂດຍນາຍກົລດັຖະມນົຕໄີດ ້ພາຍຫຼງັທ່ີມກີານປບັປງຸລະອຽດຕື່ ມ. 
 
3.4  ຜນົໄດຮ້ບັ 4 

ດ ັງ່ທ່ີໄດລ້ະບໄຸວໃ້ນບດົທີ 2.3 (4), ຜນົໄດຮ້ບັ 4 ປະກອບມສີາມ ອງົປະກອບຫຍອ່ຍ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈະໄດ້
ອະທິບາຍກຽ່ວກບັຜນົສາໍເລັດໂດຍລວມກອ່ນ, ຕດິຕາມດວ້ຍການອະທິບາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັສາມອງົປະ 
ກອບຫຍອ່ຍ.  
 

(1) ຜນົສາໍເລັດໂດຍລວມຂອງຜນົໄດຮ້ບັ 4 
PCAP2 ໄດລ້ວມເອົາສາມອງົປະກອບຫຍອ່ຍທ່ີຈາໍເປັນເຂ້ົາໃນ ຜນົໄດຮ້ບັ 4; ປະກອບມ:ີ ບນັຫາການ
ຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ODA ໄປຄຽງຄູກ່ບັການນາໍໃຊ ້SPIS, ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ໃນຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ; ໄດຄ້ດັເລືອກຄູມ່ກືານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ສະບບັຫຼງັສດຸ 
ແລະ ປ້ຶມແນະນຳ 5 ຫວົ ໃຫແ້ກອ່ງົການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງ PIP. MPI ໄດອ້ະນມຸດັຄູມ່ກືານ

ນາໍໃຊໂ້ຄງການ ແລະ ປ້ຶມແນະນຳ ພອ້ມທງັແຈກຢາຍໃຫແ້ກພ່ະນກັງານກຽ່ວຂອ້ງ. ເນື່ອງຈາກມີ
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ເອກະສານດ ັງ່ກາ່ວ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫພ້ະນກັງານ ສາມາດເຂ້ົາໃຈລະອຽດກຽ່ວກບັຄນຸນະພາບຂອງ ການຄຸມ້
ຄອງໂຄງການ PIP ແລະ ຍງັສາມາດຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກອ່ງົການກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ ໄດອ້ກີດວ້ຍ.  

 
ຈາໍນວນພະນກັງານຂອງ MPI ທ່ີມຄີວາມສາມາດໃນການຈດັຝຶກອບົຮມົ ມຈີາໍນວນເພ່ີມຂຶນ້ຫຼາຍກວາ່ທ່ີຕ ັງ້

ເປ້ົາໄວ ້20 ຄນົ, ແລະ ຈາໍນວນພະນກັງານໃນ 16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ກເໍພ່ີມຂຶນ້ຫຼາຍ
ກວາ່ເປ້ົາທ່ີຕ ັງ້ໄວຈ້າໍນວນ 5 ຄນົ. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ເຖງິແມນ່ວາ່ໄດແ້ຈກຢາຍຄູມ່ກືານນາໍໃຊໂ້ຄງການ 
ແລະ ປ້ຶມຄູມ່ ືໃຫທ້ກຸໆກະຊວງ ແລະ ອງົການອື່ ນໆຂອງລດັ, ແຕກ່ະຊວງທ່ີໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ ຍງັມ ີ
ຈາໍກດັພຽງແຕ ່ 8 ກະຊວງເທ່ົານ ັນ້. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈາໍນວນຂອງພະນກັງານທ່ີໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົໃນບນັດາ
ກະຊວງ ຍງັບ່ໍສາມາດບນັລຕຸາມເປ້ົາໝາຍ PDM. ສາເຫດແມນ່ຍອ້ນມາຈາກ ປະສດິທິພາບ ແລະ ປະ

ສດິທິຜນົຂອງການຝຶກອບົຮມົ, ແຕໃ່ນຂະນະທ່ີມຂໍີຈ້າໍກດັກຽ່ວກບັກາລະໂອກາດຂອງການຈດັຝຶກອບົຮມົ, 
PCAP2 ແລະ MPI ກໄໍດຄ້ດັເລືອກເອົາບນັດາກະຊວງທ່ີມຄີວາມສາມາດໜນູໃຊງ້ບົປະມານປະຈາໍປີຂອງ 
PIP ໄດດ້ທ່ີີສດຸ. ສະນ ັນ້, ຈຶ່ງເຫັນວາ່ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດເ້ພ່ີມຈາໍນວນພະນກັງານ ທ່ີໄດຜ້າ່ນການ

ຝຶກອບົຮມົ ໃຫແ້ກກ່ະຊວງ ແລະ ອງົການອື່ ນໆຂອງລດັ ໂດຍຜາ່ນຫຼກັສດູການຝຶກອບົຮມົໄລຍະຍາວ
ແບບຍນືຍງົ ຊຶ່ ງ MPI ຈະໄດມ້ກີານວາງແຜນການ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັພາຍຫຼງັໂຄງການ PCAP2 ສິນ້
ສດຸລງົ.  
 
(2) ¡¾£÷É́ £º¤êô¦ö́ êö® ODA 
ຕວົຊີວ້ດັທງັໝດົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຫວົຂໍຂ້ອງ¡¾£÷É́ £º¤ທຶນ¦ö´êö® ODA (ODA-NCB) ໄດບ້ນັລຜຸນົສາໍ
ເລັດໃນເວລາສີນ້ສດຸໂຄງການ PCAP2. ລາຍລະອຽດຂອງຜນົສາໍເລັດແມນ່ສະແດງໃຫເ້ຫັນໃນຕາຕະລາງ
ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ.້ 
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ຕາຕະລາງ 6  ຜນົສາໍເລັດຂອງການຄຸ້ມຄອງທຶນສົມທົບ ກັບໂຄງການ ODA 
ຕວົຊີວ້ດັ ຜນົສາໍເລັດ 

›́̄ ຄູມ່ ື ແລະ ປ້ືມÁ½¿ຂອງໂຄງການໄດຖ້ກືຍກົ

ລະດບັ ຫລື ສາ້ງຂຶນ້ ເພ່ືອໃຫລ້ວມເອົາ
¹ö̧ ¢Ó¡¾£÷û́ £º¤êô¦ö́ êö® ODA. ›́̄ ຄູມ່ ືແລະ ປ້ື
ມÁ½¿ດ ັງ່ກາ່ວ ຖກືອະນມຸດັ ແລະ ແຈກຍາຍ ໃຫ້
ພະນກັງານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຂອງລດັທງັໝດົ. 

ຮບູສະແດງວຽກ ODA-NCB, ຮບູແບບ SPIS ແລະ ຮບູສະແດງການປະ

ເມນີຜນົແບບສມົທຽບທ່ີໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ທ່ີສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນບນັຫາ
ຂອງ¡¾£÷û́ £º¤êô¦ö́ êö® ODA ແມນ່ໄດຖ້ກືສາ້ງຂືນ້, ແລະ ìວມເອົາ
ຄາໍເຫັນຂອງ MPI ເຂ້ົາໃນຄູມ່ ື ທ່ີໄດຖ້ກືປບັປງຸ ແລະ ປ້ືມÁ½¿ສະບບັທາໍ
ອດິ. 
   
ຄູມ່ນືາໍໃຊທ່ີ້ໄດຮ້ບັການປບັປງຸ ແລະ ປ້ືມÁ½¿ສະບບັທາໍອດິນ ັນ້ ໄດຖ້ກື

ແຈກຍາຍໃຫພ້ະນກັງານຂອງລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົໃນ
ເດອືນພະຈກິ ຫາ ທນັວາ 2010. 
 

ປ້ືມຄູມ່ສືະບບັທີສອງໄດຖ້ກືກະກຽມ ແລະ ແຈກຍາຍໃຫແ້ກພ່ະນກັ ງານລດັທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງ ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົໃນເດອືນພະຈກິ 2010 ຫາ ເດອືນ
ມງັກອນ 2011. 
 

ເອກະສານຝຶກອບົຮມົທ່ີມເີນືອ້ໃນກຽ່ວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງ ODA-NCB ໄດ້
ຖກືສາ້ງຂຶນ້ ແລະ ຖກືນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຝຶກອບົຮມົ.  

4-3 ພະນກັງານຂອງ MPI ຫລາຍກວ່າ 20 ຄນົ ແລະ 
ມພີະນກັງານຈາກກມົແຜນການຫລາຍກວາ່ 5 ຄນົ ໃນ
ແຕລ່ະແຂວງ, ກະຊວງ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ອື່ ນໆທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງຂອງລດັ ແມນ່ມຄີວາມສາມາດທງັ ຄຸມ້ຄອງ 
PIP ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຄູມ່ນືາໍໃຊ ້ ແລະ ປ້ືມຄູມ່ ື ທ່ີໄດ້
ຮບັການພດັທະນາຂຶນ້ໃໝ ່ ຫລື ຖກືຍກົລະດບັ ແລະ 
ການຝຶກອບົຮມົຂອງພະນກັງານຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ຂ ັນ້
ເມອືງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

1) ໃນທາ້ຍເດອືນມງັກອນ 2011, ໄດສ້າໍເລັດການຈດັຝຶກອບົຮມົ. ຈາໍ 

ນວນພະນກັງານທ່ີໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົໃນແຜນວຽກການຈດັຝຶກ
ອບົຮມົແມນ່ໄດລ້ະບໃຸນຕາຕະລາງລຸມ່ນີ.້ 

2) ຄູມ່ນືາໍໃຊ,້ ປ້ືມຄູມ່ ື ແລະ ເອກະສານການຝຶກອບົຮມົ ໄດຮ້ບັການຍກົ
ລະດບັກບັອງົປະກອບຍອ່ຍນີ.້  

3) ຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານທ່ີໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົແມນ່ໄດຖ້ກືປະ
ເມນີຜນົ ໂດຍການກວດສອບກອ່ນ ແລະ ຫລງັ ການປະເມນີຜນົຂອງ
ການຈດັຝຶກອບົຮມົ. ນອກນ ັນ້, ພະນກັງານທ່ີໄດຮ້ບັການອບົຮມົ TOT 

ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຊຸດຝຶກອບົຮມົອື່ ນໆໃຫແ້ກພ່ະນກັງານຂອງພະແນ
ກການຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ.  
 

ຈາໍນວນຜູໄ້ດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົໂດຍຜາ່ນແຜນວຽກຂອງການຝຶກອບົຮມົ 
2010-2011 

ແຜນວຽກການຈດັຝຶກອບົຮມົ ຈາໍນວນພະນກັງານທ່ີໄດຮ້ບັການ
ອບົຮມົ 

TOT ສາໍລບັ DPI 103 

TOT ສາໍລບັ ບນັດາກະຊວງ 35 

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການຢູ່ບນັດາ
ແຂວງ 

811 

ລວມທງັໝດົ 949 
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ກດິຈະກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງທງັໝດົໄດຖ້ກືເຮັດສາໍເລັດ. ຕາຕະລາງຕ່ໍໄປນີສ້ງັລວມການບນັທຶກບນັດາກດິຈະກາໍນ ັນ້. 
 

ຕາຕະລາງ 7 ການບນັທຶກບນັດາກດິຈະກາໍ 
ກດິຈະກາໍ ການບນັທຶກ 

1 ສກຶສາຂ ັນ້ຕອນຂອງການຄຸມ້ຄອງທຶນສົມທົບ ODA ທ່ີແຈກ
ຍາຍພາຍໃນປະເທດ, ການຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ, ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງແຜນວຽກຂອງຂະແໜງການ. 

[ສາໍເລັດ] 

ທີມງານຂອງໂຄງການໄດແ້ລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫັນກບັພະນກັງານທ່ີ
ຮບັຜິດຊອບ ODA ໃນກມົກອງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອເປັນການລິເລ່ີມ 
ການສກຶສາຂ ັນ້ຕ ົນ້. 

 

ໄດວ້ິໄຈກຽ່ວກບັໜາ້ທ່ີ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງກມົກຽ່ວຂອ້ງຕ່ໍ
ກບັ ODA ໃນ MPI ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການນາໍໃຊງ້ບົປະມານຂອງ 
PIP/ODA ແລະ ການຍ່ືນສະເໜີຂໍທຶນສົມທົບ  
 

ໄດລ້ະບບຸນັຫາທ່ີມຢີູກ່ຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນການນາໍໃຊງ້ບົປະມານ ແລະ 
ໄດວ້ິໄຈສິ່ ງຈາໍເປັນຂອງມາດຕະຖານຕອບໂຕ.້  

2 ຢັງ້ຢືນຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ຕາຕະລາງຂອງການຄຸ້ມຄອງທຶນ
ສົມທົບ ODA, ການຄຸ້ມຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ການຄຸມ້

ຄອງແຜນງານຂະແໜງການ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຂ ັນ້ຕອນການ
ກາໍນດົງບົປະມານປະຈາໍປີ ແລະ ປະຕທິິນ ຊຶ່ ງເລ່ີມ ຈາກ
ແຂວງ ອດຸöມໄຊ, ຄາໍມວ່ນ ແລະ ສາì½ວນັ. 

[ສາໍເລັດ] 

ຂ ັນ້ຕອນການນາໍໃຊງ້ບົປະມານທຶນສົມທົບກັບໂຄງການ ODA 
ແມນ່ໄດຖ້ກືຢ ັງ້ຢືນໃນແຂວງ ອດຸມົໄຊ, ຄາໍມວ່ນ, ສາì½ວນັ ແລະ ບໍ
ລິຄາໍໄຊ.  

3 ຍກົລະດບັ “ຄູມ່ສືາໍລບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP” ແລະ 
"ຄູມ່ນືາໍໃຊສ້າໍລບັການຄຸມ້ຄອງແຜນວຽກ IP" ໂດຍແນໃສ່
ການຄຸມ້ຄອງêô -¦ö́ êö® ODA ພາຍໃນປະເທດ, ການຄຸມ້
ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ, ແລະ ການຄຸມ້ຄອງແຜນ¤¾.  ພອ້ມນ ັນ້
, ຍງັມກີານສາ້ງປ້ືມຄູມ່ກືຽ່ວກບັບນັຫາເຫລ່ົານ ັນ້. 

[ສາໍເລັດ] 
ຮບູສະແດງວຽກ SPIS, ຮບູແບບ ແລະ ຮບູສະແດງວຽກການປະ

ເມນີຜນົແບບສມົທຽບທ່ີໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ແມນ່ໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ ແລະ 
ຖກືຮວມເຂ້ົາໃນຄູມ່ນືາໍໃຊໂ້ຄງການ ເພ່ືອການປບັປງຸ. 
 

ເນືອ້ໃນຂອງຄູມ່ນືາໍໃຊດ້ ັງ່ກາ່ວໄດຖ້ກືປບັປງຸ ບນົພ້ືນຖານຂອງຜນົ
ໄດຮ້ບັຂອງການປະເມນີຜນົການຈດັຝຶກອບົຮມົໃນໄລຍະທີສາມ. 
 
ປ້ືມແນະນາໍນ ັນ້ແມນ່ໄດຖ້ກືກະກຽມໃນເດອືນສງິຫາ 2010. 

4 ຜະລິດ ແລະ ແຈກຍາຍ ປ້ຶມຄູມ່ ື ແລະ ປ້ືມແນະນຳໃຫແ້ກ່
ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງທງັໝດົ. 

[ສາໍເລັດ] 

1) ຄູມ່ໂືຄງການໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັໃນໄລຍະທີສອງ ແລະ ຕ່ໍ
ມາໄດຖ້ກືປບັປງຸພາຍຫລງັການຈດັຝຶກອບົຮມົໃນໄລຍະທີສາມ.  

2) ປ້ືມແນະນຳນ ັນ້ແມນ່ໄດຖ້ກືກະກຽມໃນໄລຍະທີສາມ ແລະ ໄດ້
ຖກືແຈກຍາຍໃຫແ້ກຂ່ະແໜງການທ່ີພວົພນັເຖງີການຄຸມ້ຄອງ 
PIP ໃນໄລຍະທີສີ່ . 

5 ຊວ່ຍ MPI ໃນການສາ້ງຫລກັສດູການຝຶກອບົຮມົ ແລະ 
ເອກະສານອບົຮມົ. 

[ສາໍເລັດ] 
ເນືອ້ໃນຂອງການຈດັຝຶກອບົຮມົຂອງປີງບົປະມານ 2009/10 ໄດຖ້ກື
ກະກຽມ ແລະ ຕ່ໍມາໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂສາໍລບັປີງບົປະມານ 2010/11 
ພາຍໃຕກ້ານປະສານສມົທບົລະຫວາ່ງຄຝຶູກຈາກ MPI ແລະ ຊຽ່ວ 
ຊານ JICA. 
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ກດິຈະກາໍ ການບນັທຶກ 
ໄດສ້າ້ງຫລກັສດູການຈດັຝຶກອບົຮມົ, ເນືອ້ໃນການອບົຮມົ ແລະ ຄູມ່ ື
ການຈດັຝຶກອບົຮມົ. 

6 ຊວ່ຍ MPI ໃນການຈດັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ກອງປະຊມຸ

ແບບປະຕບິດັການ ໃຫແ້ກບ່ນັດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງທງັໝດົ 
(ຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກາໍນີພ້ອ້ມດຽວກບັ 2-6). 

[ສາໍເລັດ] 

ຂ ັນ້ຕອນການຄຸມ້ຄອງທງັໝດົຂອງການຈດັຝຶກອບົຮມົ ໂດຍຜາ່ນ
ການກະກຽມ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການປະເມນີຜນົ ໄດເ້ຮັດ

ແລວ້ໂດຍການຮວ່ມມກືນັລະຫວາ່ງພະນກັງານຂອງຄູຮ່ວ່ມຢູໃ່ນ 
MPI ແລະ ຊຽ່ວຊານ JICA. 

7 ຊວ່ຍ MPI ໃນການຈດັ OJT ໃຫແ້ກບ່ນັດາແຂວງ ແລະ 
ກະຊວງທງັໝດົ. 

[ສາໍເລັດ] 
ພະນກັງານຄູຮ່ວ່ມຢູ່ໃນ MPI ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ OJT ໂດຍມກີານຊວ່ຍ
ເຫລືອຈາກຊຽ່ວຊານ JICA ແລະ ພະນກັງານຂ ັນ້ທອ້ນຖິ່ນຂອງ
ໂຄງການ PCAP2 ໃນທ ົ່ວປະເທດຈາກເດອືນມນີາ ຫາ ພຶດສະພາ 
2010. 

9 ຊວ່ຍ MPI ທບົທວນຄືນຄູມ່ ືແລະ ປ້ືມ -Á½¿ ບນົພ້ືນຖານ
ຂອງຄາໍຕິຊມົຈາກບນັດາກດິຈະກາໍ.  

[ສາໍເລັດ] 
ພະນກັງານຄູຮ່ວ່ມໃນ MPI ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັຊຽ່ວຊານ JICA ໄດ້
ປບັປງຸຄູມ່ນືາໍໃຊ ້ແລະ ໄດຍ້ກົລະດບັປ້ືມຄູມ່ ືບນົພ້ືນຖານຄາໍຄດິເຫັນ
ຈາກບດົລາຍການການປະເມນີຜນົການຝຶກອບົຮມົໄລຍະທີສາມ.  

 

(3) ການຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ 
ຕວົຊີວ້ດັທງັໝດົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຫວົຂໍກ້ານຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ ໄດບ້ນັລຜຸນົສາໍເລັດໃນເວລາ ສີນ້ສດຸ
ໂຄງການ PCAP2. ລາຍລະອຽດຂອງຜນົສາໍເລັດໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນໃນຕາຕະລາງຕ່ໍໄປນີ.້ 
 

ຕາຕະລາງ 8 ຜນົສາໍເລັດຂອງການຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ 
ຕວົຊີວ້ດັ ຜນົສາໍເລັດ 

4-1 ຄູມ່ ືແລະ ປ້ືມ -Á½¿ໄດຖ້ກືຍກົລະດບັ ຫລື ສາ້ງ
ຂຶນ້ ເພ່ືອໃຫກ້ວມຮວມເອົາການຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້
ເມອືງ. ປ້ຶມຄູມ່ ື ແລະ ປ້ືມແນະນຳແມນ່ໄດຖ້ກືປບັປງຸ 

ແລະ ແຈກຍາຍໃຫພ້ະນກັງານຂອງລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງທງັ
ໝດົ. 

ບດົສະເໜີໂຄງການ PIP  ແລະ ຮບູແບບການປະເມນີໃໝ ່ ໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້
ເພ່ືອການຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ, ແລະ ໄດຖ້ກືສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນໃນຄູມ່ ື
ແລະ ປ໊ຶມÁ½¿ການຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ.  ໄດນ້າໍສະເໜີຫລາກຫລາຍ

ວຽກປະຈາໍວນັ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ ສາໍລບັ ການນາໍໃຊໂ້ຄງການຂ ັນ້ເມອືງ 
ລວມມ ີ ກອງທຶນພາຍໃນ ແລະ ກອງທຶນຊວ່ຍເຫລືອລາ້ ສາໍລບັ ການ
ພດັທະນາເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ. 
 
ໃນຊຸດຝຶກອບົຮມົ, ການສນົທະນາໄດດ້າໍເນນີໄປ ລະຫວາ່ງພະນກັ ງານຂອງ

ແຂວງ ກຽ່ວກບັວທີິການສະໜບັສະໜນູເມອືງໃນການບໍລິ ຫານຄຸມ້ຄອງ 
PIP, ຄເືປັນສວ່ນນຶ່ ງຂອງການຈດັຝຶກອບົຮມົ. ຫລາກຫລາຍວຽກປະຈາໍວນັ
ສາໍລບັການນາໍໃຊໂ້ຄງການ PIP ໃນຂງົເຂດສະເພາະຍງັໄດມ້ກີານປຶກສາ

ຫາລື ໂດຍໃຫໂ້ອກາດໃນການສກຶສາລກັສະນະພິເສດຂອງເມອືງໃນແຕ ່ ລະ
ແຂວງ. 

4-3 ພະນກັງານຂອງ MPI ຫລາຍກວາ່ 20 ຄນົ ແລະ 
ພະນກັງານຂອງກມົແຜນການຫລາຍກວາ່ 5 ຄນົ ໃນ

1) ໃນທາ້ຍເດອືນມງັກອນ 2011, ການຈດັຝຶກອບົຮມົໄດເ້ຮັດສາໍເລັດ. 

ຈາໍນວນພະນກັງານທ່ີໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົໃນແຜນວຽກການຈດັຝຶກ
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ຕວົຊີວ້ດັ ຜນົສາໍເລັດ 

ແຕລ່ະແຂວງແມນ່ມຄີວາມສາມາດທງັຄຸມ້ຄອງ
ໂຄງການ PIP ໂດຍສອດຄອ່ງກບັຄູມ່ນືາໍໃຊ ້ ແລະ           

ປ້ືມຄູມ່ທ່ີືໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ ຫລື ຍກົລະດບັໃໝ່ໆ  ແລະ 
ການຈດັຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກພ່ະນກັງານຂອງແຂວງ 
ແລະ ເມອືງ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
 
(ພະນກັງານຂອງກະຊວງແມນ່ບ່ໍໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໂດຍ
ກງົໃນການຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ) 

ອບົຮມົແມນ່ໄດລ້ະບໃຸນຕາຕະລາງລຸມ່ນີ.້ 
2) ປ້ຶມຄູມ່,ື ປ້ືມແນະນຳ ແລະ ເອກະສານອບົຮມົ ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ 

ກບັອງົປະກອບຍອ່ຍນີ.້  

3) ຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານທ່ີໄດຮ້ບັຈາກການຝຶກອບົຮມົໄດຖ້ກືປະ
ເມນີຜນົໃຫພ້ຽງພໍໂດຍການປະເມນີຜນົກອ່ນ ແລະ ຫລງັການກວດສອບ 
ຂອງການຈດັຝຶກອບົຮມົ. ນອກນ ັນ້, ພະນກັງານທ່ີໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ 
TOTໄດຈ້ດັຕ ັງ້ຊູດຝຶກອບົຮມົອື່ ນໆໃຫແ້ກພ່ະນກັງານຂອງພະແນກການ
ຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ.  
 

ຈາໍນວນຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັການຝຶກຝນົໂດຍຜາ່ນແຜນວຽກການຈດັຝຶກອບົຮມົ 2010-
2011 
ແຜນວຽກການຈດັຝຶກອບົຮມົ ຈາໍນວນພະນກັງານທ່ີຖກືອບົຮມົ 
TOT ສາໍລບັ DPI 103 

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການໃນບນັດາ
ແຂວງ 

811 

ລວມທງັໝດົ 914 
 

 

ກດິຈະກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງທງັໝດົໄດຖ້ກືເຮັດສາໍເລັດ. ຕາຕະລາງຕ່ໍໄປນີສ້ງັລວມບນັທຶກຂອງບນັດາກດິຈະກາໍ. 
ຕາຕະລາງ 9  ບນັທຶກຂອງກດິຈະກາໍ 

ກດິຈະກາໍ ການບນັທຶກ 
1. ສກຶສາຂ ັນ້ຕອນຂອງການຄຸມ້ຄອງ ທຶນສົມທົບ ODA, ການ
ຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານຕາມ 
ຂະແໜງການ. 

[ສາໍເລັດ] 

ທີມງານຂອງໂຄງການ ໄດແ້ລກປ່ຽນຂໍຄ້ດິເຫັນກບັ ພະນກັງານໃນ
ຫອ້ງການວາງແຜນຂອງເມອືງຢູ່ທ່ີແຂວງອດຸມົໄຊ ແລະ ສາລະວນັ 
ສາໍລບັ ການສກຶສາຂ ັນ້ຕ ົນ້. 
 
ໄດວ້ິໄຈ ໜາ້ທ່ີ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຂ ັນ້ແຂວງ (DPIs 
ແລະ ພະແນກຂະແໜງການ) ເຊ່ັນດຽວກບັ ຂ ັນ້ເມອືງ (ຫອ້ງການ
ວາງແຜນຂອງເມອືງ ແລະ ຫອ້ງການຂະແໜງການຂ ັນ້ເມອືງ) ໃນ
ຂ ັນ້ຕອນການນາໍໃຊງ້ບົປະມານຂອງ PIP ປະຈາໍປີ .  

 
ໄດລ້ະບ ຸ ບນັຫາທ່ີມຢີູກ່ຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນການນາໍໃຊງ້ບົປະມານ PIP 

ປະຈາໍປີ ແລະ ໄດວ້ໄິຈຄວາມຈາໍເປັນຂອງການນາໍໃຊມ້າດຕະການ
ຕອບໂຕ.້  

2. ຢັງ້ຢືນຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ຕາຕະລາງຂອງການ£÷Éມຄອງêô -
¦ö́ êö® ODA ພາຍໃນປະເທດ, ການຄຸມ້ຄອງ PIP ໃນຂ ັນ້
ເມອືງ ແລະ ການ£÷Éມຄອງແຜນ¤¾ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຂ ັນ້ຕອນ
ການກາໍນດົງບົປະມານປະຈາໍປີ ແລະ ປະຕທິິນ, ເລ່ີມຕ ົນ້ກບັ
ແຂວງອດຸມົໄຊ, ຄາໍມວ່ນ ແລະ ສາຣາວນັ. 

[ສາໍເລັດ] 
ງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງ PIP ໃນປະຈບຸນັ ຂໍໃຫມ້ຂີ ັນ້ຕອນສາໍລບັ
êô -¦ö´êö® ODA, ໂຄງການຂ ັນ້ແຂວງ, ໂຄງການກຸມ່ບາ້ນພດັທະ 
ນາ, ແລະ ໂຄງການ PIP ອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການພດັ ທະນາທອ້ງ

ຖີ່ນ ແມນ່ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນໃນສາມແຂວງ ເຊ່ັນດຽວກນັກບັ ພາຍໃນ
ລດັຖະບານຂ ັນ້ສນູກາງ.  
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3. ຍກົລະດບັ “ຄູມ່ກືານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ  PIP” ແລະ "ຄູມ່ ື
ການຄຸມ້ຄອງແຜນງານ PIP" ໂດຍແນໃສກ່ານ£÷É -́£º¤êô-
¦ö́ êö®Â£¤¡¾ ODA, ການຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ, ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງແຜນງານຕາມຂະແໜງການ.  ພອ້ມນ ັນ້, ມກີານ
ສາ້ງປ້ືມແນະນຳກຽ່ວກບັບນັຫາເຫລ່ົານີ.້ 

[ສາໍເລັດ] 
ການຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ ໂດຍແນໃສຮ່ບູສະແດງວຽກ ຂຶນ້ກບັ

ແຫລງ່ງບົປະມານສະເພາະ ຊຶ່ ງໄດອ້ະທິບາຍຢູໃ່ນປ້ຶມຄູມ່ ືແລະ ປ້ຶມ
ແນະນຳ 

 
ຮບູແບບການລາຍງານຊຸດໃໝ;່ ບດົສະເໜີໂຄງການ I-6, II-6 ບດົ
ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ ແລະ II-6 SPAS ໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ ແລະ ນາໍ
ເອົາຮວມເຂ້ົາໃນຄູມ່ນືາໍໃຊ.້ 

 

ເນືອ້ໃນຂອງຄູມ່ນືາໍໃຊດ້ ັງ່ກາ່ວໄດຮ້ບັການປບັປງຸ ບນົພ້ືນຖານ ຂອງ
ຜນົຂອງການໃຫເ້ຫດຜນົ ແລະ ການປະເມນີຜນົການຈດັຝຶກອບົຮມົ. 

 
ປ້ືມ -Á½-¿ສະບບັທີນຶ່ ງສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ ແມນ່
ໄດຮ້ບັການກະກຽທໃນເດອືນສງິຫາ 2010. 

4. ສາ້ງ ແລະ ແຈກຍາຍ ຄູມ່ ື ແລະ ປ້ືມ-Á½¿ ໃຫແ້ກອ່ງົ
ກອນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງທງັໝດົ. 

[ສາໍເລັດ] 
1) ຄູມ່ໂືຄງການໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັໃນເດອືນສງິຫາ 2009 

ແລະ ຕ່ໍມາໄດຮ້ບັການປບັປງຸຕື່ ມອກີໃນເດອືນສງິຫາ 2010 ຊຶ່ ງ
ກາຍເປັນສະບບັປບັປງຸ.  

2) ປ້ືມ -Á½¿ສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງ -Â£¤¡¾ຂ ັນ້ເມອືງໄດຖ້ກື
ກະກຽມໃນເດອືນສງິຫາ 2010 ແລະ ໄດຖ້ກືດດັແກໃ້ນເດອືນ
ສງິຫາ 2011. 

5. ຊວ່ຍ MPI ດວ້ຍການສາ້ງຫລກັສດູການຝຶກອບົຮມົ ແລະ 
ເອກະສານອບົຮມົ. 

[ສາໍເລັດ] 
ເນືອ້ໃນຂອງການຝຶກອບົຮມົຂອງການອບົຮມົພາກ II (2009/10) 

ໄດຮ້ບັການກະກຽມ ແລະ ຕ່ໍມາໄດຖ້ກືດດັແກ ້ ເພ່ືອການຈດັຝຶກ
ອບົຮມົພາກ III (2010/11) ໂດຍມກີານຮວ່ມມກືນັລະຫວາ່ງຄຝຶູກ
ຂອງ MPI ແລະ ຊຽ່ວຊານ JICA. 
ຫລກັສດູການຝຶກອບົຮມົ, ເນືອ້ໃນການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຄູມ່ກືານຝຶກ
ອບົຮມົ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂຶນ້ມາ. 

6. ຊວ່ຍ MPI ໃນການຈດັຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການປະຊມຸໃນຮບູ

ແບບການປະຕບິດັການ ສາໍລບັ ບນັດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງ
ທງັໝດົ (ຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກາໍນີຮ້ວ່ມກບັ 2-6). 

[ສາໍເລັດ] 
ຂ ັນ້ຕອນການຄຸມ້ຄºງທງັໝດົຂອງການຈດັຝຶກອບົຮມົ ໂດຍຜາ່ນ 
ການກະກຽມ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການປະເມນີຜນົ ໄດເ້ຮັດ

ສາໍເລັດ ໂດຍມກີານຮວ່ມມກືນັລະຫວາ່ງພະນກັງານ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະ 
ນາໃນ MPI ແລະ ຊຽ່ວຊານ JICA. 

7. ຊວ່ຍ MPI ຈດັ OJT ໃຫແ້ກບ່ນັດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງ
ທງັໝດົ. 

[ສາໍເລັດ] 
ພະນກັງານຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາໃນ MPI ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ OJT ທ່ີມກີານ
ຊວ່ຍເຫລືອຈາກຊຽ່ວຊານ JICA ແລະ ພະນກັງານທອ້ງຖີ່ນຂອງ
ໂຄງການ PCAP2 ໃນທ ົ່ວປະເທດຈາກເດອືນມນີາ ຫາ ເມສາ 
2010. 

9. ຊວ່ຍ MPI ດວ້ຍການດດັແກປ້ຶ້ມຄູມ່ ືແລະ ປ້ືມແນະນຳບນົ
ພ້ືນຖານຂອງຄາໍເຫັນຈາກບນັດາກດິຈະກາໍ.  

[ສາໍເລັດ] 
ພະນກັງານຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາໃນ MPI ຮວ່ມກບັ ຊຽ່ວຊານ JICA ໄດ້
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ປບັປງຸຄູມ່ນືາໍໃຊ ້ແລະ ປ້ືມຄູມ່ ືບນົພ້ືນຖານຄາໍຄດິເຫັນຂອງບດົລາຍ
ງານການປະເມນີຜນົການຝຶກອບົຮມົພາກ III. 

 

(4) ການຄຸມ້ຄອງແຜນວຽກຂະແໜງການ 
ຕວົຊີວ້ດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັແຜນວຽກຂະແໜງການທງັໝດົໄດບ້ນັລຜຸນົສາໍເລັດໃນເວລາທ່ີໂຄງການ PCAP2 
ສີນ້ສດຸລງົ. ລາຍລະອຽດຂອງຜນົສາໍເລັດໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນໃນຕາຕະລາງຕ່ໍໄປນີ.້ 
 

ຕາຕະລາງ 10  ຜນົສາໍເລັດຂອງການຄຸມ້ຄອງແຜນວຽກຂະແໜງການ 
ຕວົຊີວ້ດັ ຜນົສາໍເລັດ 

4-2 ຄູມ່ນືາໍໃຊແ້ຜນວຽກໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ, 

ປບັປງຸ ແລະ ແຈກຍາຍໃຫແ້ກພ່ະນກັງານລດັທ່ີກຽ່ວ 
ຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງ PIP ທງັໝດົ. 

ຄູມ່ນືາໍໃຊແ້ຜນວຽກໄດຖ້ກືດດັແກໂ້ດຍການລວມເອົາບນັດາກລໍະນຂີອງ
ເຄື່ ອງມຂືອງແຜນວຽກ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການຄຸມ້ຄອງແຜນວຽກຂະ   
ແໜງການ.   

4-3 ພະນກັງານ MPI ຫລາຍກວາ່ 20 ຄນົ ແລະ 

ພະນກັງານຂອງພະແນກແຜນການໃນແຕລ່ະ 
ແຂວງ, ກະຊວງ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ ຫລາຍກວາ່ 5 ຄນົ ແມນ່ມຂີດີຄວາມ
ສາມາດທງັທ່ີຈະຄຸມ້ຄອງ PIP ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຄູມ່ ື

ນາໍໃຊ ້ ແລະ ປ້ືມຄູມ່ ື ທ່ີໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ຫລື 
ຍກົລະດບັໃໝ.່ ການຝຶກອບົຮມົຂອງພະນກັງານທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງແມນ່ດາໍເນນີໄປ. 

1) ໃນທາ້ຍເດອືນມງັກອນ 2011, ການຝຶກອບົຮມົໄດເ້ຮັດສາໍເລັດ. 

ຈາໍນວນພະນກັງານທ່ີໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົໃນແຜນວຽກການຝຶກ
ອບົຮມົໄດລ້ະບໃຸນຕາຕະລາງລຸມ່ນີ.້ 

2) ຄູມ່ນືາໍໃຊ ້ ແລະ ເອກະສານອບົຮມົໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັກບັອງົປະ 
ກອບຍອ່ຍນີ.້  

3) ຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານທ່ີໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົໄດຖ້ກື
ປະເມນີຜນົເພ່ືອໃຫພ້ຽງພໍກບັການປະເມນີຜນົການຝຶກອບົຮມົກອ່ນ 
ແລະ ຫລງັການກວດສອບ.  

4) ພະນກັງານທ່ີໄດຮ້ບັການອບົຮມົ TOT ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ການຝຶກອບົຮມົຊຸດ
ອື່ ນໆໃຫແ້ກພ່ະນກັງານຂອງພະແນກການຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ.  
 

ຈາໍນວນຜູໄ້ດຮ້ບັການອບົຮມົໂດຍຜາ່ນແຜນວຽກການຝຶກອບົຮມົ 2010- 
2011 

ແຜນວຽກການຝຶກອບົຮມົ ຈາໍນວນພະນກັງານທ່ີໄດຮ້ບັການ
ອບົຮມົ 

TOT ສາໍລບັ DPI 103 

TOT ສາໍລດັ ບນັດາກະຊວງ 35 

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການໃນບນັດາ
ແຂວງ 

811 

ລວມທງັໝດົ 949 
 

 
ບນັດາກດິຈະກາໍທງັໝດົເພ່ືອບນັລກຸານຄຸມ້ຄອງແຜນວຽກຂະແໜງການໄດເ້ຮັດສາໍເລັດ. ຕາຕະ ລາງຕ່ໍໄປນີ້
ສງັລວມການບນັທຶກບນັດາກດິຈະກາໍ. ບນັດາຊຸດອບົຮມົໃນປີທີສອງ ແລະ ສາມ ໄດເ້ນັນ້ໃສນ່າໍສະເໜີ
ກລໍະນສີກຶສາຂອງເຄື່ ອງມແືຜນວຽກໃນສາມແຂວງເຝ້ົາຄຸມ້ຄອງ. ການຝຶກອບົຮມົປີທີສີ່ ຕ່ໍມາໄດເ້ນັນ້ໜກັ

ການໃຫບ້ດົຮຽນທ່ີເປັນປະໂຫຍດໃນການກະກຽມແຜນພດັທະນາຫາ້ປີຕ່ໍໄປຢູໃ່ນອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັທ່ີ
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ກຽ່ວຂອ້ງ. 
ຕາຕະລາງ 11 ການບນັທຶກບນັດາກດິຈະກາໍ 

ກດິຈະກດິ ການບນັທຶກ 
1. ສກຶສາຂ ັນ້ຕອນຂອງການຄຸມ້ຄອງທຶນສົມທົບ ODA, ການ
ຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງແຜນງານຂອງ 
ຂະແໜງການ. 

[ສາໍເລັດ] 
ແຜນພດັທະນາແຫງ່ຊາດຫາ້ປີ, ແຜນພດັທະນາຮບູແບບຂະແໜງ
ການ, ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການກວາ້ງສາໍລບັ ສາມແຂວງເຝ້ົາ 
ຄວບຄມຸ, ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານຂອງແຜນການແຫງ່ຊາດແມນ່ ໄດ້
ຮບັການວໄິຈ ເພ່ືອສາ້ງໂຄງຮາ່ງ. 

2. ຢັງ້ຢືນຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ຕາຕະລາງຂອງການຄຸ້ມຄອງທຶນ
ສົມທົບ ODA , ການຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ການຄຸມ້
ຄອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ. ໂດຍສອດຄອ່ງກບັຂ ັນ້

ຕອນການສາ້ງງບົປະມານປະຈາໍປີ ແລະ ປະຕທິິນ ຊຶ່ ງເລ່ີ
ມຈາກແຂວງອດຸມົໄຊ, ຄາໍມວ່ນ, ແລະ ສາລະວນັ. 

[ສາໍເລັດ] 

1) ການສກຶສາຂ ັນ້ຕ ົນ້ແມນ່ໄດຖ້ກືຈດັຕ ັງ້ເພ່ືອໃຈແ້ຍກຮບູແບບຂະ 
ແໜງການ 

2) ການວິໄຈໂຄງຮາ່ງຂອງແຜນການ ພດັທະນາຫາ້ປີໃນປະຈບຸນັ
ຂອງຮບູແບບຂະແໜງການໃນສາມແຂວງເຝ້ົາຄວບຄມຸໄດຮ້ບັ
ການຈດັຕ ັງ້. 

3) ຕວົຢາ່ງກລໍະນສີກຶສາຂອງເຄື່ ອງມແືຜນວຽກຂອງຮບູແບບຂະແ
ໜງການໃນສາມແຂວງເຝ້ົາຕດິຕາມໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້. 

4) ບນັຫາກຽ່ວກບັແຜນພດັທະນາໄດຖ້ກືໃຈແ້ຍກໂດຍການວໄິຈທ່ີ
ກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້. 

3. ຍກົລະດບັ “ຄູມ່ນືາໍຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP” ແລະ "£øÈ- ṍ-
¡¾-ຄຸມ້ຄອງແຜນ¤¾ PIP" ໂດຍແນໃສກ່ານຄຸມ້ຄອງທຶນ
ສົມທົບ ODA, ການຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ, ແລະ ການຄຸມ້
ຄອງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ.  ພອ້ມນ ັນ້, ຍງັສາ້ງປ້ືມຄູ່
ມກືຽ່ວກບັບນັຫາເຫລ່ົານີ.້ 

[ສາໍເລັດ] 

1) ເຄື່ ອງມແືຜນວຽກ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍໄດຖ້ກືລວມເຂ້ົາໃນຄູມ່ແືຜນ
ວຽກ ຄືດ ັງ່ທ່ີໄດຮ້ບັການດດັແກໃ້ນໄລຍະທີສອງ. 

2) ຄູມ່ນືາໍໃຊໄ້ດຖ້ກືປບັປງຸການຮວ່ມເອົາຜນົຂອງການປະເມນີຜນົ
ການຝຶກອບົຮມົຈາກໄລຍະທີສາມ. 

3) ປ້ືມຄູມ່ໄືດຮ້ບັການກະກຽມໃນເດອືນສງິຫາ, 2010 ຂອງໄລຍະທີ
ສາມ. 

4 ສາ້ງແລະ ແຈກຍາຍຄູມ່ນືາໍໃຊ ້ ແລະ ປ້ືມຄູມ່ໃືຫແ້ກ່
ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງທງັໝດົ (ຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກາໍນີກ້ບັ 2-
4). 

[ສາໍເລັດ] 
1) ຄູມ່ນືາໍໃຊແ້ຜນວຽກໄດຖ້ກືຍກົລະດບັໃນໄລຍະທີສອງ, ແລະ ໄດ້

ຖກືປບັປງຸພາຍຫລງັການຝຶກອບົຮມົໄລຍະທີສາມ.  
2) ປ້ືມຄູມ່ໄືດຖ້ກືກະກຽມ ແລະ ແຈກຍາຍໃນໄລຍະທີສາມ, ແລະ ຕ່ໍ

ມາພວກມນັໄດຖ້ກືຍກົລະດບັ ແລະ ຖກືແຈກຍາຍພາຍຫລງັການ
ຝຶກອບົຮມົຂອງໄລຍະທີສີ່ . 

5 ຊວ່ຍ MPI ໂດຍການສາ້ງຫລກັສດູການຝຶກອບົຮມົ ແລະ 
ເອກະສານອບົຮມົ (ຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກາໍນີພ້ອ້ມກບັ 2-5). 

[ສາໍເລັດ] 
ຫລກັສດູການຝຶກອບົຮມົ, ເນືອ້ໃນ ແລະ ຄູມ່ກືານຝຶກອບົຮມົໄດຖ້ກື 

ສາ້ງຂຶນ້ໂດຍຜາ່ນການປະສານງານລະຫວາ່ງພະນກັງານຄູຮ່ວ່ມ
ພດັທະນາຂອງ MPI ແລະ ຊຽ່ວຊານ. 

6 ຊວ່ຍ MPI ໂດຍການຈດັຝຶກອບົຮມົ ແລະ ກອງປະຊມຸ

ແບບປະຕບິດັການສາໍລບັບນັດາແຂວງ ແລະ ກະຊວງທງັ
ໝດົ (ຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກາໍນີຮ້ວ່ມກບັ 2-6). 

[ສາໍເລັດ] 
ຂ ັນ້ຕອນການຄຸມ້ຄອງການຝຶກອບົຮມົທງັໝດົ, ຫລື ເວ້ົາອກີຢງ່ນຶ່ ງວາ່ 
ການກະກຽມ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການປະເມນີຜນົ ໄດຖ້ກື
ແບງ່ປນັໂດຍພະນກັງານຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາຂອງ MPI ແລະ ຊຽ່ວຊານ 
JICA. 

7 ຊວ່ຍ MPI ໂດຍການຈດັ OJT ໃຫແ້ກບ່ນັດາແຂວງ ແລະ [ສາໍເລັດ] 
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ກດິຈະກດິ ການບນັທຶກ 
ກະຊວງທງັໝດົ (ຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກາໍນີຮ້ວ່ມກບັ 2-7). ພະນກັງານຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາຈາກ MPI ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ຊດຸ ຝຶກອບົຮມົຂອງ 

OJT ກບັຊຽ່ວຊານ JICA ແລະ ພະນກັງານທອ້ງຖິ່ນຈາກເດອືນມນີາ 
ຫາ ເມສາ 2010. 

8 ຊວ່ຍ MPI ຈດັການປະເມນີຜນົຕ່ໍສາໍລບັໂຄງການ PIP ໄດ້
ປະເມນີ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ແລະ ມຕີວົຊີວ້ດັການຕດິຕາມ
ໃນແຜນວຽກຂະແໜງການ. 

[ສາໍເລັດ] 

ການປະເມນີຜນົຕ່ໍໄດຖ້ກືດາໍເນນີໃນທກຸໆປີນບັແຕເ່ດອືນກລໍະກດົ 
2010. ຕວົຊີວ້ດັທ່ີຖກືຕດິຕາມໃນການປະເມນີຜນົທ່ີຖກືນາໍໃຊໃ້ນການ
ຝຶກອບົຮມົປີຕ່ໍໄປ.  

9 ຊວ່ຍ MPI ໂດຍການດດັແກຄູ້ມ່ນືາໍໃຊແ້ລະ ປ້ືມຄູມ່ ືບນົ
ພ້ືນຖານຂອງຄາໍຄດິເຫັນຈາກກດິຈະກາໍ 4-6 ແລະ 4-7 (ຈດັ
ຕ ັງ້ກດິຈະກາໍນີຮ້ວ່ມກບັ 2-9). 

[ສາໍເລັດ] 
ພະນກັງານຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາຈາກ MPI ໄດປ້ບັປງຸຄູມ່ນືາໍໃຊແ້ຜນວຽກ
ໂດຍໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອຈາກຊຽ່ວຊານ JICA ບນົພ້ືນຖານຂອງ

ຄາໍຄດິເຫັນຈາກການສກຶສາປະເມນີຜນົການຝຶກອບົຮມົທ່ີຖກືດາໍເນນີ
ພາຍໃນໄລຍະທີສາມ. 

 
 
3.5 ການປະຊຸມຄະນະ¡¿´½¡¾ປະສານງານຮວ່ມ ແລະ ການສາໍມະນາ 
 
PCAP2 ໄດດ້າໍເນນີສອງກອງປະຊຸມພບົປະຂອງຄະນະກາໍມະການປະສານງານຮວ່ມໃນທກຸໆປີ. ໂຄງ 

ການດ ັງ່ກາ່ວຍງັໄດດ້າໍເນນີ ລາຍການປະຊຸມສາໍມະນາໄລຍະກາງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນລະ ຫວາ່ງ
ເດອືນພະຈກິ ຫາ ທນັວາ 2009 ເພ່ືອອະທິບາຍຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ. ມນັວາງແຜນເພ່ືອດາໍເນນີ
ການສາໍມະນາຊຸດສດຸທາ້ຍ ພາຍໃຕຫ້ວົຂໍ ້“ກອງປະຊຸມມວ້ນທາ້ຍໂຄງການ PCAP2” ທ່ີຈດັຂຶນ້ໃນວນັທີ 24 
ສງິຫາ 2011. ສອງບດົຍອ່ຍຕ່ໍໄປນີອ້ະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ສາໍມະນາຂອງ JCC. 
 
(1) ກº¤ປະຊຸມຄະນະກາໍມະການປະສານງານຮວ່ມ (JCC)   
PCAP2 ໄດດ້າໍເນນີກອງປະຊຸມ JCC ຫກົຄ ັງ້, ແລະ ກາໍລງັວາງແຜນເພ່ືອຈດັກອງປະຊຸມພບົປະຄ ັງ້ທີເຈດັ 
ແລະ -À ñ̄ຄ ັງ້ສດຸທາ້ຍໃນວນັທີ 24 ສງິຫາ 2011. ຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ຊີໃ້ຫເ້ຫັນເນືອ້ໃນຂອງແຕລ່ະການ ພບົປະ 
ພອ້ມກບັ ແຜນການສາໍເລັດການພບົປະຄ ັງ້ສດຸທາ້ຍ. 
 
< ກອງປະຊຸມພບົປະ JCC ຄ ັງ້ທີນຶ່ ງ > 
ວນັທີ: 21 ເມສາ 2008 

ສະຖານທ່ີ: ສນູການຝຶກອບົຮມົການຮວ່ມມສືາກນົ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 

ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ: 37 ລວມມ;ີ 
ດຣ. ບນຸທະວ ີສີສພຸນັທອງ, ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍວາ່ການຂອງMPI 
ທາ່ນ. ວໄິຊ ຊາວວນັນາ, ຫວົໜາ້ກນົຂອງ MPI-DOE 
ທາ່ນ. ກອຍຈ ິຕາເກນັ, ຮອງຜູຕ້າງໜາ້ຂອງອງົການ JICA ປະຈາໍສປປ ລາວ 
ສະມາຊກິ PCAP2 ຈາກ MPI-DOE, MPI -DOP ແລະ MPI-DIC 
ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກແຂວງອດຸມົໄຊ, ຄາໍມວ່ນ ແລະ ສາຣາວນັ 
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ເນືອ້ໃນຂອງກອງປະຊມຸ: 
• ກາ່ວເປີດໂດຍ ດຣ. ບນຸທະວີ ສສີພຸນັທອງ, ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍຂອງ MPI ແລະ ຫວົໜາ້ໂຄງການ PCAP2 
• ການນາໍສະເໜີກຽ່ວກບັຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ PCAP1 ແລະ ເນືອ້ໃນຂອງ PCAP2 ໂດຍທາ່ນ ອຸນ່ເຮອືນ ຈດິຕາພງົ, 

ຮອງຫວົໜາ້ກມົຂອງ MPI-DOP 
• ການນາໍສະໜີຂອງການດາໍເນນີງານຂອງແຜນການຫາ້ປີ ໂດຍທາ່ນ. ພຂູງົ ບນັຍາວງົ, ຮອງຫວົໜາ້ກມົຂອງ MPI-DOE 
• ພາກຖາມ&ຕອບ ເປັນປະທານໂດຍ ທາ່ນ ວິໄຊ ຊາວວນັນາ, ຫວົໜາ້ກມົຂອງ MPI-DOE 
• ບດົກາ່ວໂດຍທາ່ນ. ກອຍຈ ິຕາກາຍ, ຮອງຜູຕ້າງໜາ້ອງົການ JICA ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 

ການສະຫລບຸ ແລະ ບນັຫາທ່ີຕອ້ງຕດິຕາມ: 
• ເປັນເອກະພາບກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນ ແລະ ກດິຈະກາໍຂອງ PCAP2. 
• ກອງປະຊມຸພບົປະຄ ັງ້ລິເລ່ີມໄດເ້ຊນີຜູຕ້າງໜາ້ຈາກບນັດາກະຊວງ ແລະ ຜູໃ້ຫທຶ້ນຊວ່ຍເຫລືອ ແມນ່ໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນພາກເຊ້ົາ. 

 
< ກອງປະຊຸມພບົປະ JCC ຄ ັງ້ທີສອງ > 
ວນັທີ: 10 ມນີາ 2009 

ສະຖານທ່ີ: ຫອ້ງປະຊມຸຊ ັນ້ທີນຶ່ ງຂອງ MPI 

ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ: 37 ລວມມ;ີ 
ດຣ. ບນຸທະວ ີສີສພຸນັທອງ, ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍຂອງ MPI 
ທາ່ນ. ວໄິຊ ຊາວວນັນາ, ຫວົໜາ້ກມົຂອງ MPI-DOE 
ທາ່ນ. ກອຍຈ ີຕາກາຍ, ຮອງຜູຕ້າງໜາ້ອງົການ JICA ປະຈາໍສປປ ລາວ 
ສະມາຊກິຂອງ PCAP2 ແລະ ພະນກັງານຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາຈາກ MPI-DOE, MPI -DOP ແລະ MPI-DIC 

ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກສະຖານທດູຢ່ີປຸ່ນ ເປັນຜູສ້ງັເກດການ 
ເນືອ້ໃນຂອງກອງປະຊມຸ: 
• ກາ່ວເປີດໂດຍ ດຣ. ບນຸທະວີ ສສີພຸນັທອງ, ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍຂອງ MPI ແລະ ຫວົໜາ້ໂຄງການ PCAP2 
• ການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ PIP ທົ່ວປະເທດ ແລະ ຜນົຂອງ OJT, ໂດຍ ທາ່ນ. ເພັດອາໍພອນ ຫອມບນູ,  MPI-

DOE 
• ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການພດັທະນາຂອງຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ວທີິການໃໝສ່າໍລບັການຄຸມ້ຄອງ PIP, ໂດຍທາ່ນ. ອຊິໂິຣ ໂອກມຸຣຸາ, 

ຫວົໜາ້ທ່ີປຶກສາຂອງໂຄງການ PCAP2 
• ກດິຈະກາໍທ່ີຈະມາເຖງິແລະ ຮາ່ງເນືອ້ໃນຂອງຄູມ່ນືາໍໃຊ ້ແລະ ປ້ືມຄູມ່,ື ໂດຍທາ່ນ. ວິໄຊ ຊາວວນັນາ, ຫວົໜາ້ກມົຂອງ MPI-

DOE 
• ບດົສະເໜີກຽ່ວກບັເປ້ົາໝາຍຕວົຊີວ້ດັໂດຍລວມ ແລະ ຂອບເຂດຂອງມນັ, ໂດຍທາ່ນ. ອຈິໂິຣ ໂອກມູຣູາ 
• ພາກຖາມ&ຕອບ ນາໍໂດຍ ດຣ. ບນູທະວ ີສີສພຸນັທອງ 
• ບດົກາ່ວໂດຍ ທາ່ນ. ກອຍຈ ິຕາກາຍ, ຮອງຜູຕ້າງໜາ້ອງົການ JICA ປະຈາໍສປປ ລາວ 
• ການມອບລດົເມນອ້ຍຂອງອງົການ JICA  
• ກາ່ວປິດໂດຍ ດຣ. ບນຸທະວີ ສີສພຸນັທອງ 

ການສະຫລດຸ ແລະ ບນັຫາທ່ີຕອ້ງໄດຕ້ດິຕາມ: 
• ເປັນເອກະພາບຕ່ໍເນືອ້ໃນ ແລະ ກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ PCAP2. 
• ລດົເມນອ້ຍຂອງ JICA ໄດຖ້ກືນາໍສະເໜີຕ່ໍ MPI ເພ່ືອໃຫນ້າໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຝຶກອບົຮມົການຄຸມ້ຄອງ PIP ຢູບ່ນັດາແຂວງ. 

 
< ກອງປະຊຸມພບົປະ JCC ຄ ັງ້ທີສາມ > 
ວນັທີ: 31 ສງິຫາ 2009 

ສະຖານທ່ີ: ຫອ້ງປະຊມຸໂຮງແຮມໂນໂວແທວ  
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ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ: 37 ລວມມ;ີ 
ດຣ. ບນຸທະວ ີສີສພຸນັທອງ, ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍຂອງ MPI 
ທາ່ນ. ວໄິຊ ຊາວວນັນາ, ຫວົໜາ້ກມົຂອງ MPI-DOE 
ທາ່ນ. ກອຍຈ ີຕາກາຍ, ຮອງຜູຕ້າງໜາ້ອງົການ JICA ປະຈາໍສປປ ລາວ 
ສະມາຊກິຂອງ PCAP2 ແລະ ພະນກັງານຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາຈາກ MPI-DOE, MPI -DOP ແລະ MPI-DIC 

ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກສະຖານທດູຢ່ີປຸ່ນ ເປັນຜູສ້ງັເກດການ 
ເນືອ້ໃນຂອງກອງປະຊມຸ: 
• ກາ່ວເປີດໂດຍ ດຣ. ບນຸທະວີ ສສີພຸນັທອງ, ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍຂອງ MPI ແລະ ຫວົໜາ້ໂຄງການ PCAP2 
• ການນາໍສະເໜີກຽ່ວກບັຄູມ່ນືາໍໃຊ ້ແລະ ປ້ືມຄູມ່ໃືໝ,່ ໂດຍທາ່ນ. ອຊິໂິຣ ໂອກມຸຣຸາ, ຫວົໜາ້ທ່ີປຶກສາຂອງໂຄງການ PCAP2 
• ການນາໍສະເໜີກຽ່ວກບັການຝຶກອບົຮມົການຄຸມ້ຄອງ PIP ຄ ັງ້ທີສອງທ ົ່ວປະເທດ, ໂດຍ ທາ່ນ. ວໄິຊ ຊາວວນັນາ, ຫວົໜາ້ກມົ

ຂອງ MPI-DOE 
• ບດົກາ່ວໂດຍທາ່ນ. ກອຍຈ ິຕາກາຍ, ຮອງຜູຕ້າງໜາ້ອງົການ JICA ປະຈາໍ ສປປ ລາວ  
• ກາ່ວປິດໂດຍ ດຣ. ບນຸທະວີ ສີສພຸນັທອງ 

ການສະຫລບຸ ແລະ ບນັຫາທ່ີຕອ້ງໄດຕ້ດິຕາມ: 
• ເປັນເອກະພາບກຽ່ວກບັຄູມ່ນືາໍໃຊ ້ PCAP2 ແລະ ທິດທາງຂອງປ້ືມຄູມ່,ື ໄປພອ້ມກບັແຜນການສາໍລບັການຝຶກອບົຮມົການ

ຄຸມ້ຄອງ PIP ຄ ັງ້ທີສອງ ໃນຂອບເຂດທ ົ່ວປະເທດ. 
• ດຣ. ບນຸທະວີ ໄດປ້ະກາດໃນບດົກາ່ວເປີດ ແລະ ປິດວາ່ ບນັດາກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ PCAP2 ແລະ ຜນົແມນ່ໄດຖ້ກື

ຢືນຢນັ ແລະ ອະນມຸດັ.  ທາ່ນໄດສ້ະແດງຄວາມຊມົເຊຍີຕ່ໍທີມ MPI-PCAP2 ທ່ີໄດເ້ຮັດສາໍເລັດຄູມ່ນືາໍໃຊ ້ ທ່ີຮວມເອົາວທີິ
ການ ແລະ ເຄື່ ອງມໃືໝ ່ແລະ ທ່ີໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ ທ່ີຈະປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງ PIP ອກີຕື່ ມໃນອະນາຄດົ. ທາ່ນຍງັໄດໃ້ຫ້
ຂໍສ້ງັເກດຕ່ໍກບັຜນົການປະເມນີການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ໄດຊ້ີນ້າໍໃຫສ້ບືຕ່ໍຮອບວຽນການຝຶກອບົຮມົ ຈນົຮອດຊຸດຝຶກອບົຮມົໃໝ່
ໃນຂອບເຂດທ ົ່ວປະເທດ ທ່ີໄດຖ້ກືວາງແຜນໃຫເ້ລ່ີມຕ ົນ້ໃນເດອືນພະຈກິ 2009. 

• ທາ່ນ. ທາກາຊມີາໄດຢ້ ັງ້ຢືນວທີິການ ແລະ ກດິຈະກາໍທ່ີຖກືດາໍເນນີຮວ່ມກນັໂດຍ PCAP2 ແລະ MPI, ແລະ ໄດຂ້ອບໃຈ 
MPI ສາໍລບັ ຄວາມພະຍາຍາມເພ່ືອບນັລຜຸນົການຝຶກອບົຮມົທ ົ່ວປະເທດ ຢາ່ງປະສບົຜນົສາໍເລັດ ໃນໄລຍະການກະກຽມ
ກອງທຶນ PIP ປະຈາໍສກົປີ 2008/2009. ທາ່ນຄາດຫວງັວາ່ ຮາ່ງຄູມ່ນືາໍໃຊ ້ ໄປພອ້ມກບັ ຊຸດຝຶກອບົຮມົໃໝຈ່ະຊວ່ຍ
ພະນກັງານໃນແຂວງ ແລະ ກະຊວງຕື່ ມອກີ ເພ່ືອໃຫມ້ກີານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ໃຫດ້ຂີຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ. ທາ່ນໄດເ້ຫັນດກີບັ
ວທີິການຂອງ PCAP2 ແລະ MPI ໃນຄວາມພະຍາຍາມຮວມເອົາກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະນກັງານ (MPI-DoOP), ໃນການ

ຊອກຫາຄວາມຍນືຍງົ ແລະ ຄວາມເຂັມ້ແຂງຕື່ ມອກີຂອງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກພ່ະນກັງານໃນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 
PIP.  

• ບ່ໍມຄີາໍເຫັນ ຫລື ຄາໍຖາມ ຫລກັໃດທ່ີຖກືຍກົຂຶນ້ຈາກຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ, ແລະ ການພບົປະໄດຈ້ບົລງົໃນເວລາ 10:30 ໂມງ. 

 
< ກອງປະຊຸມພບົປະ JCC ຄ ັງ້ທີສີ່  > 
ວນັທີ: 31 ມນີາ 2010 

ສະຖານທ່ີ: ຫອ້ງປະຊມຸໂຮງແຮມລາວພລາຊາ 

ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ: 41 ລວມມ;ີ 
ດຣ. ບນຸທະວ ີສີສພຸນັທອງ, ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍຂອງ MPI 
ທາ່ນ. ວໄິຊ ຊາວວນັນາ, ຫວົໜາ້ກມົຂອງ MPI-DOE 
ທາ່ນ. ມາສາໂຕ ໂຕກາວາ, ຫວົໜາ້ຜູຕ້າງໜາ້ອງົການ JICA ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 

ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກກະຊວງການເງນິ 
ສະມາຊກິຂອງ PCAP2 ແລະ ພະນກັງານຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາຈາກ MPI-DOE, MPI-DOP ແລະ MPI-DIC 

ເນືອ້ໃນຂອງການພບົປະ: 
• ກາ່ວເປີດໂດຍ ດຣ. ບນຸທະວີ ສສີພຸນັທອງ, ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍຂອງ MPI ແລະ ຫວົໜາ້ໂຄງການ PCAP2 
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• ການນາໍສະເໜີຂອງກດົໝາຍການລງົທຶນຂອງລດັສະບບັໃໝ,່ ໂດຍທາ່ນ. ພຂູງົ ບນັນາວງົ, ຮອງຫວົໜາ້ກມົຂອງ MPI-
DOE 

• ການນາໍສະເໜີກຽ່ວກບັຜນົຂອງການຝຶກອບົຮມົການຄຸມ້ຄອງ PIP ຄ ັງ້ທີສອງທ ົ່ວປະເທດ, ໂດຍທາ່ນ. ວໄິຊ ຊາວວນັນາ, 

ຫວົໜາ້ກມົຂອງ MPI-DOE 
• ການນາໍສະເໜີຜນົຂອງການຝຶກອບົຮມົການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິຂອງໂຄງການ PIP, ໂດຍທາ່ນ. ອຸນ່ເຮອືນ ຈດິຕາພອນ, 

ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກຂອງ MPI-DOP 
• ການນາໍສະເໜີກຽ່ວກບັການພດັທະນາວທີິການຄຸມ້ຄອງການແຈກຍາຍງບົປະມານ ODA ພາຍໃນປະເທດ, ໂດຍທາ່ນ. ຄາໍ

ໄພ ວໄິລຫງົ, ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກປະສດິທິຜນົຂອງທຶນຊວ່ຍເຫລືອລາ້, MPI-DIC 

• ການນາໍສະເໜີກຽ່ວກບັການທບົທວນໄລຍະກາງ ແລະ ເຫດການທ່ີຈະມາເຖງິ ສາໍລບັ ເດອືນເມສາ -ສງິຫາ 2010, ໂດຍທາ່ນ. 
ອຊິໂິຣ ໂອກມູຣູາ, ຫວົໜາ້ທ່ີປຶກສາຂອງ PCAP2 

• ບດົກາ່ວໂດຍທາ່ນ. ມາສາໂຕ ໂຕກາວາ, ຫວົໜາ້ຫອ້ງການຜູຕ້າງໜາ້ອງົການ JICA ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 
• ກາ່ວປິດໂດຍທາ່ນ. ວິໄຊ ຊາວວນັນາ 

ການສະຫລບຸ ແລະ ບນັຫາທ່ີຕອ້ງໄດຕ້ດິຕາມ: 
• ແບງ່ປນັຜນົກຽ່ວກບັຊຸດການຝຶກອບົຮມົ, ວທີິການຂອງການການແຈກຍາຍງບົປະມານ ODA ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ແຜນ

ກດິຈະກາໍສາໍລບັເດອືນເມສາ -ສງິຫາ 2010. 
• ດຣ. ບນຸທະວີ ໄດປ້ະກາດ, ໃນຂະນະແລກປ່ຽນຜນົສາໍເລັດຂອງການປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍການລງົທຶນຂອງລດັ, ໄດເ້ນັນ້ເຖງິ

ຄວາມສາໍຄນັຂອງການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ, ແລະ ຄາດຫວງັວາ່ MPI ແລະ PCAP2 ຮວ່ມກນັພະຍາຍາມໃນການ
ເຜີຍແຜ ່ ໄປພອ້ມໆກບັ ຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ວທີິການທ່ີສະໜບັສະໜນູການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ. ທາ່ນໄດສ້ະຫລບຸ
ໂດຍການຊມົເຊຍີການເຮັດວຽກໜກັຂອງ MPI ໃນໄລຍະຊຸດຝຶກອບົຮມົ, ແລະ ຂອບໃຈຫອ້ງການອງົການ JICA ປະຈາໍ
ສປປ ລາວ ແລະ ສະມາຊກິ PCAP2 ສາໍລບັ ການສະໜບັສະໜນູຢາ່ງແຂງແຮງຂອງພວກເຂົາ. 

• ທາ່ນ. ໂຕກາວາ ໄດຢື້ນຢນັວທີິການ ແລະ ກດິຈະກາໍທ່ີໄດຈ້ດັຕ ັງ້ຮວ່ມກນັໂດຍ PCAP2 ແລະ MPI, ແລະ ໄດຂ້ອບໃຈ 
MPI ສາໍລບັ ການອທິຸດໃຫໂ້ຄງການດ ັງ່ກາ່ວ. ທາ່ນໄດເ້ຊື່ ອໝ ັນ້ວາ່ ກດົໝາຍລງົທຶນຂອງລດັຈະຊວ່ຍໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງ
ໂຄງການ PIP ໄດດ້ຂີຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ ໄດປ້ະກດົຜນົເປັນຈງິ, ແລະ ໃນຈດຸນິ ້PCAP2 ຈະສບືຕ່ໍໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູເສມີສາ້ງ
ຂດີຄວາມສາມາດຂອງການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃນ ສປປ ລາວ. 

• ໃນບດົກາ່ວປິດ, ທາ່ນ. ວໄິຊ ຊາວວນັນາ ໄດຢື້ນຢນັຜນົ ແລະ ກດິຈະກາໍທ່ີຈະມາເຖງິຂອງໂຄງການ PCAP2. ໃນຂະນະທ່ີ
ຊມົເຊຍີຄວາມພະຍາຍາມຂອງພະນກັງານຂອງ MPI ແລະ ໂຄງການ PCAP2, ລາວໄດເ້ລ່ັງໃຫເ້ສມີຂະຫຍາຍຄວາມ
ພະຍາຍາມຂອງການຄຸມ້ຄອງ PIP ຕື່ ມອກີ.  

• ກອງປະຊມຸໄດຈ້ດົລງົໃນເວລາ 11:30 ໂມງ. 

 
 
< ກອງປະຊຸມພບົປະ JCC ຄ ັງ້ທີຫາ້ > 
ວນັທີ: 26 ສງິຫາ 2010 

ສະຖານທ່ີ: ສນູຝຶກອບົຮມົການຮວ່ມມສືາກນົ (ICTC) 

ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ: ລວມມ;ີ 
ດຣ. ບນຸທະວ ີສີສພຸນັທອງ, ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍຂອງ MPI 
ທາ່ນ. ບນຸປອນ ສສີລຸາດ, ຫວົໜາ້ກມົຂອງ MPI-DOE 
ທາ່ນ. ໂຍຊຮີາຣ ູໂຍເນຢາມາ, ຜູຕ້າງໜາ້ອາວໂຸສຂອງຫອ້ງການ JICA ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 

ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກກະຊວງການເງນິ 
ທາ່ນ ນາງ. ອາເກມ ິອຊີກີາວາ ຈາກສະຖານທດູຢ່ີປຸ່ນ 
ສະມາຊກິ PCAP2 ແລະ ພະນກັງານຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາຈາກ MPI-DOE, MPI -DOP ແລະ MPI-DIC 

ເນືອ້ໃນຂອງກອງປະຊມຸ: 
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• ກາ່ວເປີດໂດຍ ດຣ. ບນຸທະວີ ສສີພຸນັທອງ, ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍຂອງ MPI ແລະ ຫວົໜາ້ໂຄງການ PCAP2 
• ການນາໍສະເໜີຜນົຂອງໂຄງການ PCAP2 ປີທີສາມ (ເດອືນຕລຸາ 2009 ຫາ ສງິຫາ 2010) ໂດຍທາ່ນ. ບນຸປອນ ສສີລຸາດ, 

ຫວົໜາ້ກມົຂອງ MPI-DOE ແລະ ຜູບໍ້ລິຫານໂຄງການ PCAP2 
• ການນາໍສະເໜີຜນົຂອງການປະເມນີຜນົຫລງັ 2010 ໂດຍທາ່ນ. ລມັພນັ ພນັພມົສານາ, ຫວົໜາ້ພະແນກຂະແໜງ                        

ເສດຖະກດິ 
• ການນາໍສະເໜີຄູມ່ນືາໍໃຊ ້ແລະ ປ້ືມຄູມ່ໃືໝ ່ໂດຍ ທາ່ນ. ວລິາພນັ ດວງທອງຄາໍ, ຫວົໜາ້ພະແນກບໍລິຫານແລະ ສງັລວມ 
• ການນາໍສະເໜີແຜນກດິຈະກາໍສາໍລບັໂຄງການ PCAP2 ປີທີສີ່  (ເດອືນຕລຸາ 2010 ຫາ ສງິຫາ 2011), ໂດຍທາ່ນ. ບນຸ

ປອນ ສສີລຸາດ 
• ການນາໍສະເໜີຜນົທ່ີຄາດຫວງັໄວຂ້ອງໂຄງການ PCAP2, ໂດຍທາ່ນ. ອຊິໂິຣ ໂອກມູຣູາ, ຫວົໜາ້ທ່ີປຶກສາຂອງ PCAP2 
• ການນາໍສະເໜີບາດກາ້ວຕ່ໍໄປໃນການປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງ PIP, ໂດຍທາ່ນ. ບນຸປອນ ສສີລຸາດ 
• ບດົກາ່ວໂດຍ ທາ່ນ. ໂຍຊຮີາຣ ູໂຍເນຍາມາ, ຜູຕ້າງໜາ້ອາວໂຸສຂອງຫອ້ງການ JICA ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 
• ກາ່ວປິດໂດຍ. ບນຸປອນ ສສີລຸາດ 

ການສະຫລບຸ ແລະ ບນັຫາທ່ີຕອ້ງໄດຕ້ດິຕາມ: 
• ດຣ. ບນຸທະວີ ສສີພຸນັທອງ, ລດັຖະມນົຕຊີວ່ຍຂອງ MPI ໄດໃ້ຫຄ້າໍແນະນາໍໃນບດົກາ່ວເປີດທ່ີວາ່ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການໃນປະຈບຸນັແມນ່ລາບລ່ືນ, ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັເຊ່ັນ ການຈດັຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຄູມ່ນືາໍໃຊ ້ແມນ່ຖກືເບິ່ ງວາ່ມຄີນຸນະ ພາ
ບສງູ. ທາ່ນໄດຮ້ຽກຮອ້ງພະນກັງານ MPI  ແລະ ພະນກັງານໂຄງການຢາ່ງແຂງແຮງເພ່ືອໃຫນ້າໍໃຊຜ້ນົໄດຮ້ບັເຫລ່ົານ ັນ້ໃຫ້
ໄດດ້ທ່ີີສດຸ, ແລະ ຮບັປະກນັວາ່ປະສດິທິພາບ ແລະ ປະສດິທິຜນົທ່ີແທຈ້ງິສາມາດເຫັນໄດໃ້ນໂຄງການ PIP ໃນປີຕ່ໍມາ. 
ທາ່ນຍງັໄດຊ້ີແ້ນະໃຫພ້ະນກັງານ MPI ແລະ ພະນກັງານໂຄງການ ຮບັປະກນັວາ່ ລະບບົຄວາມຍນືຍງົແມນ່ໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້, 
ເພ່ືອວາ່ ໂຄງການ PIP ຈະກາຍເປັນຜນົສາໍເລັດຕ ົນ້ຕໍຂອງເປ້ົາໝາຍ NSEDP. 

• ທາ່ນ. ບນຸປອນ ສີສລຸາດ, ຫວົໜາ້ກມົ MPI-DOE ໄດມ້ຄີາໍເຫັນໃນເວລານາໍສະເໜີວາ່ ຍງັສາມາດມກີານປບັປງຸຕ່ໍໄປໄດອ້ກີ 
ແລະ ໄດຮ້ບັການເຜີຍແຜໃ່ນຮບູແບບຂອງຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ວທີິການໃໝ ່ ໃນຂ ັນ້ທ່ີຈະມາເຖງິ, ເຊ່ັນ; ການພດັທະນາ
ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ການສາ້ງແຜນໄລຍະກາງຂອງ PIP, ການພດັທະນາການສີນ້ສດຸໂຄງການ ແລະ ມອບໂອນຂ ັນ້
ຕອນ ແລະ ວທີິການຄຸມ້ຄອງêô -¦ö´êö®ໂຄງການ ODA ທ່ີຄບົຖວ້ນ. ລາວໄດລ້າຍງານວາ່ MPI ກາໍລງັຮອ້ງຂໍການຮວ່ມມື
ດາ້ນເຕັກນກິຈາກ JICA ໂດຍຜາ່ນຂ ັນ້ຕອນທາງການຂອງລດັຖະບານ.  

• ທາ່ນ.ໂຍຊຮີາຣ ູໂຍເນຢາມາ, ຜູຕ້າງໜາ້ອາວໂຸສຂອງຫອ້ງການ JICA ປະຈາໍ ສປປ ລາວ ໄດສ້ະແດງຄວາມຍນິດໃີນຄວາມ
ພະຍາຍາມຮວ່ມກນັລະຫວາ່ງ MPI ແລະ PCAP2, ໂດຍມກີານນາໍທ່ີດເີລີດຈາກຜູໂ້ຄງການ. ລາວໄດໃ້ຫຄ້າໍເຫັນກຽ່ວກບັ
ສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່ໍກບັໂຄງການ PCAP2 ປີສດຸທາ້ຍໂດຍຜາ່ນຂ ັນ້ຕອນການສາ້ງງບົປະມານ PIP ສກົປີ 2011/12, ໄປພອ້ມໆ
ກບັ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົຄ ັງ້ທີເຈດັ 2011 -2015 ທ່ີເໝາະສມົ. 

• ໄດມ້ບີາງຄາໍເຫັນທ່ີວາ່ການຈດັຫາໂອກາດຕື່ ມອກີເພ່ືອໃຫມ້ກີານແລກປ່ຽນປະສບົການຂອງໂຄງການລະຫວາ່ບນັດາແຂວງ 
ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ, ການຈດັຫາລະບບົທ່ີຍນືຍງົລວມທງັວທີິການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸແມນ່ຈາໍເປັນ. 

ມນັໄດມ້ຂໍີຮ້ຽກຮອ້ງໃຫໂ້ຄງການຄວນພິຈາລະນາຈດັຝຶກອບົຮມົຢູປ່ະເທດທີສາມ ໃນບາງປະເທດເພ່ືອນບາ້ນ ເນື່ອງຈາກວາ່ 
ແຜນການຈດັຝຶກອບົຮມົໃນປີນີຖ້ກືຍກົເລີກໄປ. ຍງັມຂໍີຮ້ຽກຮອ້ງຕື່ ມອກີ ໃຫມ້ໂີອກາດໄປຢຽ້ມຢາມສະຖາທ່ີຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
ໂຄງການໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້, ເນື່ອງຈາກວາ່ ໃນໄລຍະໂຄງການ PCAP2 ໂອກາດສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ເພ່ືອໄປຢຽ້ມຢາມແຂວງເພ່ືອ
ຈດັຝຶກອບົຮມົ. 

• ການພບົປະ JCC ໄດປິ້ດລງົໂດຍທາ່ນ. ບນຸປອນ ສສີລຸາດ ໃນເວລາ 5:00 ໂມງແລງ. 

 
 
 
< ກອງປະຊຸມພບົປະ JCC ຄ ັງ້ທີຫກົ > 

ວນັທີ/ເວລາ: 25 ມນີາ 2011, 2:00 ໂມງແລງ ເຖງິ 4:00 ໂມງແລງ 
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ສະຖານທ່ີ: ຫອ້ງປະຊຸມ MPI  

ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ: ລວມມ;ີ 
ດຣ. ບນຸທະວ ີສີສພຸນັທອງ, ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍຂອງ MPI 
ທາ່ນ. ບນຸປອນ ສສີລຸາດ, ຫວົໜາ້ກມົຂອງ MPI-DOE 
ທາ່ນ. ອາກໂິກ ໂຕມຕີາ, ຫວົໜາ້ຜູຕ້າງໜາ້ຫອ້ງການ JICA ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 

ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກກະຊວງການເງນິ 
ທາ່ນ ນາງ. ອາເກມ ິອຊີກີາວາ ຈາກສະຖານທດູຢ່ີປຸ່ນ 
ສະມາຊກິ PCAP2 ແລະ ພະນກັງານຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາຈາກ MPI-DOE, MPI-DOP ແລະ MPI-DIC 

ເນືອ້ໃນຂອງການພບົປະ: 
• ກາ່ວເປີດໂດຍ ດຣ. ບນຸທະວີ ສສີພຸນັທອງ, ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍ MPI ແລະ ຫວົໜາ້ໂຄງການ PCAP2 
• ການນາໍສະເໜີຜນົຂອງການຝຶກອບົຮມົໃນທ ົ່ວປະເທດສກົປີ 2010/11 (ຝຶກອບົຮມົພາກ III) ໂດຍ ທາ່ນ ນາງ. ສມົພດັ ສວຸນັ

ນາວງົ, ຫວົໜາ້ພະແນກສງັຄມົ, MPI-DOE 

• ການນາໍສະເໜີກດິຈະກາໍທ່ີເຫລືອ ແລະ ລະດບັຜນົສາໍເລັດທ່ີຄາດຫວງັໄວຂ້ອງຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການ 
ຈນົຮອດການສີນ້ສດຸຂອງໂຄງການ PCAP2 ໂດຍທາ່ນ. ອຊິໂີຣ ໂອກມູຣູາດ, ຫວົໜາ້ທ່ີປຶກສາຂອງໂຄງການ PCAP2 

• ການນາໍສະເໜີຂອງຂ ັນ້ຕ່ໍໄປໃນການປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງ PIP, ໂດຍທາ່ນ. ບນຸປອນ ສີສລຸາດ 
• ບດົກາ່ວໂດຍທາ່ນ. ມາສາໂຕ ໂຕກາວາ, ຫວົໜາ້ຜູຕ້າງໜາ້ຫອ້ງການ JICA ປະຈາໍສປປ ລາວ 
• ກາ່ວປິດໂດຍທາ່ນ. ບນຸປອນ ສສີລຸາດ 

ການສະຫລບຸ ແລະ ບນັຫາທ່ີຕອ້ງໄດຕ້ດິຕາມ: 
 ດຣ. ບນຸທະວີ ສສີພຸນັທອງ, ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍ MPI ໄດຊ້ມົຊື່ ນຕ່ໍຜນົສາໍເລັດອນັໃຫຍຫ່ລວງຂອງໂຄງການ PCAP2 ໃນບດົ

ກາ່ວເປີດຂອງລາວ. ລາວຍງັໄດເ້ນັນ້ຄວາມຄາດເດົາອນັສງູຕ່ໍການພດັທະນາຕ່ໍໄປຂອງການຄຸມ້ຄອງ PIP ໂດຍຜາ່ນ
ໂຄງການຮວ່ມມກືບັ JICA ໃນຕ່ໍໜາ້ ຊຶ່ ງໄດຖ້ກືຮຽກຮອ້ງຈາກລດັຖະບານລາວ.  

 ທາ່ນ. ບນຸປອນ ສສີພຸນັທອງ, ຫວົໜາ້ກມົ MPI-DOE ໄດມ້ຄີາໍເຫັນໃນການນາໍສະເໜີຂອງລາວກຽ່ວກບັຄວາມຄດິຂອງຂ ັນ້ຕ່ໍ
ໄປສາໍລບັການປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງ PIP. ລາວໄດກ້າ່ວວາ່ການພດັທະນາຮອບວຽນຈາໍເປັນຕອ້ງໄດເ້ຊື່ ອມໂຍງກບັແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະກດິຫາ້ປີ ແລະ SEDP ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມມປີະສິດທິຜນົຢາ່ງເຕັມສວ່ນ, ແລະ ຄວາມໝັນ້ທຽ່ງດາ້ນ
ການເງນິໄລຍະກາງ ທ່ີສອດຄອ່ງກບັຍດຸທະສາດການພດັທະນາ ແມນ່ຈາໍເປັນເພ່ືອຮບັປະກນັປະສດິທິຜນົ. ລາວໄດນ້າໍສະເ
ໜີຄວາມຄດິ ແລະ ຄວາມຄາດຫວງັຂອງການຂະຫຍາຍໂຄງການຮວ່ມມດືາ້ນເຕັກນກິຂອງ JICA.  

 ທາ່ນ. ມາສາໂຕ ໂຕກາວາ, ຫວົໜາ້ຜູຕ້າງໜາ້ຫອ້ງການ JICA ປະຈາໍ ສປປ ລາວ ໄດຂ້ອບໃຈຕ່ໍການໃຫບໍ້ລິຈາກ ແລະ  
ການສະແດງຄວາມເສ້ົາສະຫລດົໃຈຕ່ໍເຫດການແຜນ່ດນິໄຫວຢູຢ່ີ່ປຸ່ນ ກອ່ນທ່ີລາວຈະເລ່ີມຕ ົນ້ບດົກາ່ວຂອງລາວ. ລາວໄດ້
ຍອ້ງຍໍຜນົສາໍເລັດຂອງໂຄງການ PCAP2 ເຊ່ັນ, ການເຜີຍແຜກ່ານ£÷É -́£º¤ດາ້ນການເງນິຂອງ PIP ໃຫແ້ກ ່ ພະນກັງານ 
DPI, ການຈດັຝຶກອບົຮມົທ ົ່ວປະເທດ ແລະ ແຜນວຽກ OJT, ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍການລງົທຶນຂອງລດັໃນປີ 2009, ແລະ 
ການສ ົ່ງເສມີດາໍລດັຂອງນາຍກົວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. ລາວຍງັໄດເ້ນັນ້ຄວາມຄາດຫວງັອນັສງູຂຶນ້ເພ່ືອສບຶຕ່ໍ ແລະ 
ຮດັແໜນ້ການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງ MPI ແລະ JICA ຈນົໂຄງການສິນ້ສດຸ. 

 ໄດມ້ຫີລາຍຄາໍເຫັນຈາກກອງປະຊມຸ ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ກຽ່ວກບັຄວາມຕອ້ງການສະເພາະໃນການຄຸມ້ຄອງ PIP ໃຫເ້ປັນອງົ
ປະກອບຂອງຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງການຕ່ໍໂຄງການຮວ່ມມດືາ້ນເຕັກນກິ. ໄດມ້ຂໍີຮ້ຽກຮອ້ງຫລາຍອນັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການ
ຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ຂ ັນ້ແຂວງ ທ່ີຕອ້ງການໃຫມ້ກີານຝຶກອບົຮມົຫລາຍຂຶນ້ແກຂ່ ັນ້ເມອືງ ໃນການໝນູໃຊຄ້ວາມຮູ,້ 
ເຄື່ ອງມ ື ແລະ ຄູມ່ນືາໍໃຊຂ້ອງການຄຸມ້ຄອງ PIP, ແລະ ໃຫພ້ວກເຂົາມຄີວາມເປັນເຈົາ້ການ. ມນັຍງັໄດມ້ຂໍີຮ້ຽກຮອ້ງໃຫ້
ປບັປງຸການເກບັກາໍຂໍມ້ນູໃນເມອືງ, ເພ່ືອໃຫມ້ກີານປະເມນີຜນົທ່ີດຂີຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ.  

 ການພບົປະ JCC ໄດຖ້ກືປິດລງົໂດຍທາ່ນ ບນຸປອນ ສສີລຸາດ ໃນເວລາ 4:00 ໂມງແລງ. 

 

< ກອງປະຊຸມພບົປະ JCC ຄ ັງ້ທີເຈດັ (ແຜນການ)> 
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ວນັທີ/ເວລາ: 24 ສງິຫາ 2011, 9:00 ໂມງເຊ້ົາ ເຖງິ 12:00 ໂມງ 

ສະຖານທ່ີ: ສນູຮວ່ມມສືາກນົ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົ 

ຄາດໝາຍຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ: ລວມມ;ີ 
ດຣ. ບນູທະວີ ສີສພຸນັທອງ, ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍ MPI 
ທາ່ນ.ມາສາໂຕ ໂຕກາວາ, ຫວົໜາ້ຜູຕ້າງໜາ້ຫອ້ງການ JICA ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 

ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກກະຊວງການເງນິ 
ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກສະຖານທດູຢ່ີປຸ່ນ ເປັນທງັ ຜູໃ້ຫຄ້າໍແນະນາໍ 
ສະມາຊກິໂຄງການ PCAP2 ແລະ ພະນກັງານຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາຈາກ MPI-DOE, MPI-DOP ແລະ MPI-DIC 

ຄາດຄະເນເນືອ້ໃນຂອງກອງປະຊມຸ: 
• ກາ່ວເປີດໂດຍ ດຣ. ບນຸທະວີ ສສີພຸນັທອງ, ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍ MPI ແລະ ຫວົໜາ້ໂຄງການ PCAP2 
• ການນາໍສະເໜີຜນົສາໍເລັດຂອງໂຄງການ PCAP1 ຈນົຮອດ PCAP2, ລວມມ ີຜນົຂອງການປະເມນີຜນົ PCAP2 ຄ ັງ້ສດຸ

ທາ້ຍ. 
• ພາກແລກປ່ຽນຂໍຄ້ດິເຫັນ ແລະ ບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ.້ 
• ແບງ່ປນັຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັການກະກຽມໄລຍະການຮວ່ມມດືາ້ນເຕັກນກິທ່ີອາດເປັນໄປໄດ ້ໃນຕ່ໍໜາ້. 

 
(2) ການສາໍມະນາໄລຍະກາງຂອງ PCAP2 
ວດັຖປຸະສງົຂອງການຈດັສາໍມະນາໄລຍະກາງຂອງ PCAP2 ທ່ີໄດຖ້ກືດາໍເນນີການແລວ້ນ ັນ້ ແມນ່ເພ່ືອ
ແລກປ່ຽນຂໍຄ້ດິເຫັນແບບທາໍມະດາກຽ່ວກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ໃນເງື່ອນໄຂ
ຂອງຂອບວຽກດາ້ນນຕິກິາໍ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນ/ວທີິການ ທ່ີໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ ທ່ີໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ໂດຍ 
PCAP2 ໃນເວລານ ັນ້. ແຜນກດິຈະກາໍໃນຕ່ໍໜາ້ຍງັໄດຖ້ກືນາໍສະເໜີໃຫເ້ປັນພາກສວ່ນນຶ່ງຂອງລະບບົ ເພ່ືອ
ການປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງ PIP ໃນຕ່ໍໜາ້. ຊຸດສາໍມະນາເຄິ່ ງມ ືນ້ີໄ້ດຖ້ກືດາໍເນນີໄປໃນມືທ້າໍອດິຂອງການຝຶກ
ອບົຮມົທ ົ່ວປະເທດສກົປີ 2009/10 ຢູໃ່ນແຕລ່ະແຂວງ. ເນືອ້ໃນແມນ່ມດີ ັງ່ລຸມ່ນີ;້ 

 ນາໍສະເໜີກດົໝາຍລງົທຶນຂອງລດັທ່ີໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃໝ ່
 ນາໍສະເໜີວທີິການ ແລະ ເຄື່ ອງມໃືໝ ່ທ່ີໄດຮ້ບັການສາ້ງຂຶນ້ໂດຍໂຄງການ PCAP2. 
 ຂໍໃຫມ້ກີານນາໍໃຊກ້ດົໝາຍດ ັງ່ກາ່ວແລະ ວທີິການ/ເຄື່ ອງມຂືອງໂຄງການ PCAP2. 
 ປະກາດກດິຈະກາໍທ່ີກາໍລງັດາໍເນນີຢູຂ່ອງໂຄງການ PCAP2 ໄປພອ້ມໆກບັຕາຕະລາງການຝຶກ

ອບົຮມົ 
 
ການສາໍມະນາດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ໄດເ້ປັນເຈົາ້ພາບໂດຍຜູຕ້າງໜາ້ຈາກ MPI. ພະນກັງານຂ ັນ້ສງູໃນແຕລ່ະແຂວງ 
ໄດຖ້ກືເຊືອ້ເຊນີ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ທກຸລະດບັເຂ້ົາໃຈສະພາບປະຈບຸນັຂອງການຄຸມ້ຄອງ PIP.  
 
(3) ກອງປະຊຸມມວ້ນທາ້ຍໂຄງການ PCAP2 (ແຜນການ) 

ເພ່ືອຢືນຢນັ ແລະ ຍກົຍອ້ງ ການດາໍເນນີຂ ັນ້ຕອນໃນທາງບວກ ໃນຂະແໜງຂອງການປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງ 
PIP ລະຫວາ່ງອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັ, MPI ແລະ PCAP2 ວາງແຜນຈະເປັນເຈົາ້ພາບຮວ່ມກນັ ເພ່ືອຈດັກອງ
ປະຊຸມມວ້ນທາ້ຍໂຄງການ PCAP2 ຊຶ່ ງຈດັຂຶນ້ໃນວນັທີ 24 ສງິຫາ 2011. ວດັຖປຸະສງົຂອງການສາໍມະນາ
ມວ້ນທາ້ຍໂຄງການ PCAP2 ແມນ່ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ;້ 
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 ເພ່ືອບອກໃຫຮູ້ນ້າໍກນັກຽ່ວກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງ PIP ລະຫວາ່ງບນັຫາອງົການຈດັ
ຕ ັງ້ລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, 

 ເພ່ືອໃຫຄ້າໍເຫັນກຽ່ວກບັວທີິການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ເພ່ືອການປບັປງຸທ່ີດຂີຶນ້ ແລະ ການຕດິຕາມ, 
 ເພ່ືອນາໍສະເໜີຂ ັນ້ຕ່ໍໄປຂອງການປບັປງຸ ແລະ ເຜີຍແຜວ່ທີິການຄຸ້ມຄອງ PIP ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແລະ, 
 ເພ່ືອນາໍສະເໜີໜາ້ທ່ີຂອງ MPI ທ່ີປຽບເໝືອນອງົການຈດັຕ ັງ້ຫລກັທ່ີອດຸທິດຕນົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ ອງ ເພ່ືອການຄຸມ້ຄອງ

ໂຄງການ PIP ໃຫດ້ຂີຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ. 

 
ເນືອ້ໃນຫລກັຂອງແຜນວຽກແມນ່ມດີ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ;້ 
ການນາໍສະເໜີກດິຈະກາໍ ແລະ ຜນົສາໍເລັດຈາກ PCAP1 ເຖງິ PCAP2;

 

 ຫວົໜາ້ທ່ີປຶກສາຂອງໂຄງການ 
PCAP2 ອະທິບາຍບນັດາກດິຈະກາໍທ່ີໄດຖ້ກືດາໍເນນີຂືນ້ໃນໄລຍະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ໄປພອ້ມໆກບັ
ຄວາມສາໍເລັດຂອງພວກເຂົາ. ການນາໍສະເໜີທ່ີແນມເປັນ (ວດິໂີອ ແລະ ການສາໍພາດ) ໄດເ້ຮັດໃນໄລຍະ
ສອງໂຄງການຍງັຈະໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນ. 

ຄາໍຄດິເຫັນຈາກແຂກກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ PIP;

 

 ພາກປະກອບຄາໍເຫັນໂດຍສງັເຂບຈະໄດຖ້ກືຈດັຂຶນ້ໂດຍ
ການຖາມຄາໍເຫັນຈາກບນັດາແຂວງ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ. ຝາ່ຍ MPI ຈະຂໍໃຫຜູ້ຕ້າງໜາ້ບາງຄນົ
ປະກອບຄາໍເຫັນຫລງັຈາກນ ັນ້.  

ການນາໍສະເໜີວໄິສທດັໃນອະນາຄດົເພ່ືອການຄຸມ້ຄອງ PIP ທ່ີດຂີຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ

 

; ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກ MPI ຈະນາໍ
ສະເໜີວໃິສທດັໃນອານາຄດົເພ່ືອການຄຸມ້ຄອງ PIP ລວມທງັ ມາດຕະການເພ່ືອຄວາມຍນືຍງົ ແລະ ການ
ເຂ້ົາໃກວ້ໃິສທດັທ່ີເປັນໄປໄດ ້ສາໍລບັໄລຍະຕ່ໍໄປຂອງໂຄງການ. 

ການຮອງຮບັຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຄຸມ້ຄອງ PIP;

 

 MPI ແລະ PCAP2 ຈະຮວ່ມກນັໃຫໃ້ບຮບັຮອງ ແລະ 

ຂອງທ່ີລະລຶກແກຜູ່ຕ້າງໜາ້ຈາກບນັດາແຂວງ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ ໃນຜນົສາໍເລັດຂອງການຄຸ້ມ
ຄອງ PIP ທ່ີໄດຮ້ບັການປບັປງຸ.  
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4. ຜນົສາໍເລັດຂອງເປ້ົາໝາຍໂຄງການ 
 
ຜນົສາໍເລັດຂອງເປ້ົາໝາຍໂຄງການໄດຖ້ກືພິຈາລະນາໂດຍຜາ່ນຜນົການປະຕບິດັງານຂອງ MPI, DPIs, 
ກມົແຜນການຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັ ແລະ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ, ໂດຍຜາ່ນລະດບັຂອງການເຮັດສາໍເລັດໜາ້
ທ່ີຂອງອງົກອນດ ັງ່ກາ່ວມານ ັນ້ ໃນການກະກຽມຄູມ່ນືາໍໃຊງ້ບົປະມານປະຈາໍປີຂອງ PIP ສາໍລບັປີງບົປະມານ 
2011-2012.  
 
ພາຍໃນຫາ້ຕວົຊີວ້ດັຂອງເປ້ົາໝາຍໂຄງການ, ຕວົຊີວ້ດັນຶ່ ງໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນຜນົສາໍເລັດອນັຈະແຈງ້ ໃນ
ຂະນະທ່ີ ອກີສີ່ ຕວົຊີວ້ດັແມນ່ສາໍເລັດໄດສ້ວ່ນນຶ່ງ. ດ ັງ່ທ່ີເຫັນໄດໃ້ນພາກກອ່ນນ ັນ້, ສາມາດບນັລໄຸດຫ້ລາຍ
ຜນົໄດຮ້ບັ.  ອນັນ ັນ້ບອກໃຫຮູ້ວ້າ່ຕວົຊີວ້ດັທ່ີໄດຮ້ບັການອອກແບບເພ່ືອວດັແທກລະດບັຂອງຜນົສາໍເລັດຂອງ
ເປ້ົາໝາຍໂຄງການໃນ PDM ແມນ່ເຄ່ັງຄດັ. ນີເ້ປັນຍອ້ນວາ່ ຄວາມຄາດຫວງັຂອງເປ້ົາໝາຍໂຄງການແມນ່
ຢູໃ່ນລະດບັດຽວກນັກບັ ສິ່ ງທ່ີ MPI ຕອ້ງບນັລໄຸດດ້າ້ນຫລກັການ ຍອ້ນວາ່ເປັນຄາໍສ ັງ່ຂອງພວກເຂົາ. ເຖງິ
ວາ່ ມຂໍີສ້ມົມດຸພາຍນອກຖກືນາໍເຂ້ົາມາພິຈາລະນາ, ຂໍສ້ມົມດຸເພ່ືອໃຫບ້ນັລຄຸາໍສ ັງ່ຂອງ MPI ແມນ່ມຄີວາມ
ສບັສນົຍິ່ ງຂຶນ້ ແລະ ມຄີວາມຫລາກຫລາຍກວາ່ການຄາດຫວງັໄວແ້ຕດ່ ັງ້ເດມີ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ພິຈາລະນາລະດບັ

ຂອງຜນົສາໍເລັດທ່ີສງູຂອງຜນົໄດຮ້ບັ ມນັສາມາດເວ້ົາໄດວ້າ່ໂຄງການນີໄ້ດປ້ະກອບ ສວ່ນໃນລະດບັທ່ີສາ
ມາດຍອມຮບັໄດຂ້ອງເປ້ົາໝາຍຜນົສາໍເລັດຂອງໂຄງການ. 
 
ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນລະດບັຜນົສາໍເລັດຂອງແຕລ່ະຕວົຊີວ້ດັ; 
[ຕວົຊີວ້ດັທ່ີພິສດູຄວາມຈງິໄດຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງ 1] 
ຈາໍນວນໂຄງການ PIP ທ່ີໄດຮ້ບັທຶນສະໜບັສະໜນູພາຍໃນ ແລະ ສວ່ນຂອງກອງທຶນຈາກຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາຂອງໂຄງການ 
ODA ,  ທ່ີໄດຮ້ບັການປະເມນີ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ພາຍໃນເພດານງບົປະມານປະຈາໍປີ ໂດຍມກີານນາໍໃຊຕ້າຕະລາງ
ງບົປະມານສະເພາະ, ເພ່ີມຂຶນ້ຮອດ 100%  ໃນຕອນທາ້ຍຂອງໂຄງການ. 

[ລະດບັຜນົສາໍເລັດ] 
PCAP2 ໄດສ້າ້ງມາດຖານຂ ັນ້ຕອນງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງ PIP, ແລະ ໄດເ້ຜີຍແຜທ່ ົ່ວປະເທດ ໂດຍຜາ່ນຄູມ່ນືາໍໃຊ,້ ປ້ືມຄູມ່ ື
ແລະ ການຈດັຝຶກອບົຮມົ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ອດັຕາສວ່ນຂອງໂຄງການ PIP ທ່ີໄດຖ້ກືດາໍເນນີງານຜາ່ນຂ ັນ້ຕອນມາດຖານນີ ້ພາຍໃນກາໍນດົ
ໝາຍທ່ີຕ ັງ້ໄວໃ້ນ 2011/12 ງບົປະມານ PIP ໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ສງູກວາ່ 60%. ນີໝ້າຍຄວາມວາ່ເປ້ົາໝາຍທ່ີຄາດໄວບ່ໍ້ໄດບ້ນັລຜຸນົ, ເຖງິ
ວາ່ ເປ້ົາໝາຍເອງຕອ້ງການການຄາດຫວງັທ່ີສງູ.  ຕ່ໍໄປນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນບດົລາຍງານທ່ີສ ົ່ງໃຫຂ້ ັນ້ເທິງ ແລະ ການປະເມນີທ່ີຖກື
ດາໍເນນີການໃນບນັດາແຂວງ. 

ໂຄງການກຽ່ວກບັ
ບນັຊ ີPIP  

ບດົລາຍງານທ່ີຖກືສ ົ່ງໃຫໂ້ດຍ ໂຄງການທ່ີໄດຖ້ກືປະເມນີໂດຍ DPI 

PO % ທຽບກບັ ບນັຊ ີ
List 

 % ທຽບກບັ ບນັຊ ີ
PIP 

% ທຽບກບັ ບດົ

ລາຍງານ 
3,845 2,856 74.3% 2,228 60.7%6 83.1% 7 

 

                                                
6 ອດັຕາສວ່ນບ່ໍລວມເອົາຈາໍນວນບດົລາຍງານທ່ີຕອ້ງການເພ່ືອດາໍເນນີການປະເມນີໂຄງການ 
7 ອດັຕາສວ່ນບ່ໍລວມເອົາຈາໍນວນບດົລາຍງານທ່ີບ່ໍຕອ້ງການເພ່ືອດາໍເນນີການປະເມນີໂຄງການ 
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ມນັສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ຄດື ັງ່ທ່ີໄດປ້ຽບທຽບກບັຈາໍນວນໂຄງການກຽ່ວກບັບນັຊີ PIP, ອດັຕາສວ່ນຂອງໂຄງການທ່ີລາຍການ
ຕອ້ງການລາຍງານຮອດ 74%, ແລະ ອດັຕາສວ່ນຂອງໂຄງການທ່ີຖກືປະເມນີແມນ່ 60.7%. ຍອ້ນວາ່ ອດັຕາສວ່ນການປະເມນີ 
ດ ັງ່ທ່ີປຽບທຽບກບັຈາໍນວນບດົລາຍງານໄດສ້ະເໜີໄປກງົກນັຂາ້ມກບັ 83.1%, ມນັສາມາດເວ້ົາໄດວ້າ່ ນຶ່ ງໃນຫລາຍເຫດຜນົຫລກັ
ຂອງການບ່ໍບນັລຜຸນົສາໍເລັດແມນ່ຍອ້ນອດັຕາການສ ົ່ງບດົລາຍງານໂດຍ POs ແມນ່ຍງັໜອ້ຍ. 

 
[ຕວົຊີວ້ດັທ່ີພິສດູຄວາມຈງິໄດຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງ 2] 
ບດົລາຍງານຂອງທກຸໆໂຄງການ PIP ທ່ີໄດຮ້ບັທຶນສະໜບັສະໜນູພາຍໃນ ໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ (ການວາງແຜນ, ການປະເມນີ, ການ
ຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ) ແມນ່ໄດຖ້ກືປບັປງຸ 

[ລະດບັຄວາມສາໍເລັດ] 
ບດົສກຶສາຫລງັການປະເມນີຜນົໄດຖ້ກືດາໍເນນີພາຍຫລງັ ໂດຍ MPI ແລະ PCAP2 ພາຍຫລງັຂ ັນ້ຕອນຂໍງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງ 
PIP ສາໍລບັ 2010/11 ແລະ 2011/12.ດ ັງ່ນ ັນ້, ມນັຈະແຈງ້ວາ່ ຍອ້ນການນາໍສະເໜີຂອງຮບູແບບທ່ີໄດຮ້ບັການພດັທະນາໂດຍ 
PCAP2, ຄນຸນະພາບຂອງບດົລາຍງານ ແລະ ການປະເມນີສາໍລບັໂຄງການ PIP ໄດຮ້ບັການປບັປງຸ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ມນັຈະແຈງ້ວາ່ ຕວົ
ຊີວ້ດັນີໄ້ດບ້ນັລຜຸນົຢາ່ງເຕັມສວ່ນ. 

 
[ຕວົຊີວ້ດັທ່ີພິສດູຄວາມຈງິໄດຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງ 3] 
 MPI ແລະ DPIs ຕ ັງ້ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ເພດານງບົປະມານໃຫແ້ກທ່ງັສນູກາງ ແລະ ຂ ັນ້ແຂວງ ຮວ່ມກບັ ກະຊວງການເງນິ ແລະ ພະ
ແນກການເງນິແຂວງ. 

[ລະດບັຜນົສາໍເລັດ] 
ມາດຖານຂອງງບົປະມານ PIP, ສະແດງໃຫເ້ຫັນປະລິມານການຈດັວາງໃຫແ້ກບ່ນັດາແຂວງ ແລະ ຂະແໜງການ, ໄປຄຽງຄູກ່ບັ
ອດັຕາການຈາ່ຍໜ້ີສນິໄດຖ້ກືກາໍນດົສາໍລບັງບົປະມານ PIP ປະຈາໍປີ 2011/2012. ແນວຄວາມຄດິຂອງມາດຖານງບົປະມານ 
PIP ທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນໃນກດົໝາຍການລງົທຶນຂອງລດັ, ແລະ ສດູການຄດິໄລສ່ະເພາະແມນ່ໄດຄ້າດຫວງັໄວເ້ພ່ືອເອົາ
ຮວ່ມເຂ້ົາໃນດາໍລດັຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ຍອ້ນວາ່ ຜນົສດຸທາ້ຍທ່ີວາ່ມາດຖານງບົປະມານໄດຖ້ກືນາໍໃຊຢ້າ່ງ
ຖກືຕອ້ງຫລືບໍ ໃນງບົປະມານ PIP ສກົປີ 2011/2012 ແມນ່ບ່ໍຈະແຈງ້, ແລະ ຍອ້ນວາ່ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັດາໍລດັເອງຍງັບ່ໍທນັໄດ້
ຮບັການອະນມຸດັ, ລະດບັຂອງຜນົສາໍເລັດຂອງຕວົຊີວ້ດັນີແ້ມນ່ບນັລສຸວ່ນນຶ່ ງ.  

 
[ຕວົຊີວ້ດັທ່ີພິສດູຄວາມຈງິໄດຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງ 4] 
ປະລິມານອດັຕາສວ່ນໜ້ີໃນການຫລດຸລງົຂອງງບົປະມານ PIP ປະຈາໍປີ. 

[ລະດບັຜນົສາໍເລັດ] 
ໂຄງການໄດຖ້ກືຄດິໄລຈ່າໍນວນເງນິທ່ີຕອ້ງໄດຊ້າໍລະ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການຈາ່ຍ ຂອງງບົປະມານ PIP, ແລະ ໄດໃ້ຫຄ້າໍ
ແນະນາໍໃຫຫ້ລດຸຜອ່ນທງັສອງຈາໍນວນເພ່ືອຫລີກລຽ້ງການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງໜ້ີ. ເຖງິວາ່ ວທີິການ ແລະ ການແນະນາໍເຫລ່ົານີແ້ມນ່ໄດ້
ຮບັການຍອ້ງຍໍ, ບນັດາແຂວງ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັບ່ໍສາມາດຫລດຸຜອ່ນໜ້ີໃນປີສດຸທາ້ຍ; ດ ັງ່ນ ັນ້ ຕວົຊີວ້ດັແມນ່ບ່ໍໄດ້
ບນັລຜຸນົ. 
ອງີຕາມການປ່ຽນແປງຂອງທງັສອງຕວົເລກຈາກ 2006/2007 ຮອດ 2010/2011, ເຖງິວາ່ ທາ່ອຽ່ງໄດສ້ະແດງການຫລດຸລງົໃນ
ທາງບວກຈນົຮອດ 2009/10, ປີງບົປະມານ 2010/11 ບ່ໍໄດສ້ະແດງການຫລດຸລງົ, ແຕພ່ດັຫນັໄປເພ່ີມຂຶນ້. ອນັນີແ້ມນ່ຮອດ
ກາໍນດົຊາໍລະຂອງປີງບົປະມານ 2010/2011 ຈະກາຍເປັນປີທາໍອດິຂອງແຜນຫາ້ປີ 2010-2015 ອນັໃໝ ່ ບອ່ນທ່ີໂຄງການ
ພດັທະນາໃໝໄ່ດຖ້ກືວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ ເພ່ືອການເລ່ີມຕ ົນ້. ການພິຈາລະນາຈດຸນິ,້ ມນັອາດຖກືຕຄີວາມໝາຍວາ່ ການ
ພດັທະນາອກີຕ່ໍໄປແມນ່ໄດຖ້ກືຈດັເປັນບລິູມະສດິ ບນົຄວາມໝັນ້ທຽ່ງດາ້ນການເງນິໃນປີທາໍອດິຂອງແຜນການ 5 ປີ, ແຕວ່າ່ ມນັມ ີ

ຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການພິຈາລະນາໃນອະນາຄດົຂອງຄວາມໝັນ້ທຽ່ງດາ້ນການເງນິ ໃນເວລາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນ
ພດັທະນາແມນ່ເລ່ີມຂະບວນການ. 
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ເປັນລາ້ນກບີ (ຈາໍນວນທ່ີຕອ້ງຊາໍລະ) / ປີ (ໄລຍະເວລາຂອງການຈາ່ຍ) 

  2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

ບນັດາແຂວງ ຈາໍນວນທ່ີຕອ້ງ
ຊາໍລະ 

2,890 4,516 5,364 1,077 566 

 ໄລຍະເວລາຂອງ
ການຈາ່ຍ 

11.92 ປີ 14.87ປີ 14.59ປີ 13.58ປີ 14.44ປີ 

ບນັດາກະຊວງ ຈາໍນວນທ່ີຕອ້ງ
ຊາໍລະ 

1,643 1,453 1,734 2,014 3,963 

 ໄລຍະເວລາຂອງ
ການຈາ່ຍ 

12.05ປີ 7.55 ປີ 8.16 ປີ 7.95 ປິ 19.98 ປິ 

 

 
 
 
[ຕວົຊີວ້ດັທ່ີພິສດູຄວາມຈງິໄດຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງ 5 
MPI ຮວ່ມກບັກະຊວງຂະແໜງການສາ້ງແຜນວຽກຂະແໜງການ ໂດຍມເີປ້ົາໝາຍປະຈາໍປີ, ທອ້ງຖິ່ນສະເພາະ ແລະ ການແຈກ
ຍາຍໂຄງການ PIP ທ່ີໄດຮ້ບັທຶນສະໜບັສະໜນູພາຍໃນ ແລະ ໂຄງການ ODA. 

[ລະດບັຜນົສາໍເລັດ] 
PCAP2 ໄດສ້າ້ງວທີິການຄຸ້ມຄອງແຜນວຽກຂະແໜງການສາໍລບັການຄດັເລືອກໂຄງການ PIP ທ່ີເໝາະສມົໃນຂ ັນ້ແຂວງ. ພະ         
ແນກຂະແໜງການແຂວງກາໍລງັເລ່ີມຕ ົນ້ນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມ ື ເປັນເໝືອນເງື່ອນໄຂໃນການປະເມນີແບບສມົທຽບຂອງໂຄງການ PIP. 
ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ມນັຍງັບ່ໍທນັເປັນທ່ີຮູຈ້ກັວາ່ໃນລະດບັທ່ີວທີິການໄດຖ້ກືນາໍໃຊ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້, ຕວົຊີວ້ດັໄດບ້ນັລຜຸນົສາໍເລັດສວ່ນນຶ່ ງ
ເທ່ົານ ັນ້. 

 
ໂດຍລວມແລວ້ ຍອ້ນວາ່ ສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັໄດມ້ຄີວາມຄບືໜາ້ຢາ່ງລາບລ່ືນທງັໝດົ, ແລະ ໄດບ້ນັລເຸປ້ົາໝາຍ
ຂອງພວກມນັເກອືບທງັໝດົ, PCAP2, ພາຍໃຕຂ້ດີຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໄດຄ້ບືໜາ້ໃນການບນັລຸ
ເປ້ົາໝາຍໂຄງການ; MPI ແລະ DPI ດາໍເນນີໂຄງການ PIP ໂດຍຜາ່ນຂ ັນ້ຕອນການປະເມນີໃໝ ່ທ່ີໄດຖ້ກື
ນາໍສະເໜີໂດຍໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວ ພາຍໃຕເ້ພດານງບົປະມານທ່ີເຄ່ັງຄດັ, ແລະ ດາໍເນນີການຕດິຕາມ ແລະ 
ປະເມນີຜນົ, ເຖງິວາ່ ຜນົສາໍເລັດບ່ໍໄດບ້ນັລຢຸາ່ງເຕັມສວ່ນ. 
 

5. ຜນົຂອງບດົປະເມນີຜນົສດຸທາ້ຍ 
 
PCAP ໄດຮ້ບັທີມງານເຮັດບດົປະເມນີຜນົສດຸທາ້ຍຂອງ JICA ຈາກວນັທີ 19 ມຖິນຸາ ຫາ 2 ກລໍະກດົ 
2011. ທີມງານໄດຊ້ອກຫາຄວາມຈງິ ແລະ ຢັງ້ຢືນ PCAP PDM. ຕ່ໍມາທີມງານໄດປ້ະເມນີໂຄງການ ໃນ
ຈດຸການເຮັດແລວ້ຈາກ 5 ເງ ື່ອນໄຂການປະເມນີຜນົ. ນອກນ ັນ້, ພວກເຂົາຍງັໄດຢ້ ັງ້ຢືນຂ ັນ້ຕອນການຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັຂອງໂຄງການ. ໃນເວລາພວກເຂົາສາໍເລັດບດົສກຶສາ ພວກເຂົາໄດສ້ະໜອງບດົລາຍງານ ທ່ີລວມມີ
ຂໍສ້ະເໜີແນະ ແລະ ບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດຈ້າກໂຄງການ, ແລະ JICA ແລະ MPI ໄດເ້ຊັນ M/M ເພ່ືອ
ເຮັດບດົສກຶສາໃຫສ້າໍເລັດຜນົ. ຕາຕະລາງຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ການປະເມນີຜນົໂດຍມເີງ ື່ອນໄຂຂອງການປະເມນີ
ຜນົ ໄປຄຽງຄູກ່ບັການແນະນາໍ ແລະ ບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ ້ທ່ີສະໜອງໃຫໂ້ດຍທີມງານ. 



 51 

 
ເງ ື່ອນໄຂການປະເມນີຜນົ ຜນົການປະເມນີຜນົ 

ກຽ່ວຂອ້ງ  ກຽ່ວຂອ້ງກບັເປ້ົາໝາຍ NSEDP ຂອງລາວ. 
 PCAP ໄດຄ້ວາມຕອ້ງການຂອງ CPI ແລະ ອງົກອນຕດິຕາມ. 
 PCAP ແມນ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັນະໂຍບາຍ ODA ແລະ ແຜນວຽກ ODA ຂອງຢ່ີປຸ່ນ. 
 JICA ໄດປ້ະໂຫຍດໃນການຊວ່ຍເຫລືອປະເທດອື່ ນໆໃນຂະແໜງການຂອງລດັ. 

 

ຄວາມມປີະສດິທິຜນົ  ເປ້ົາໝາຍໂຄງການຈະບນັລໄຸດໃ້ນລະດບັທ່ີຍອມຮບັໄດ.້ 

 ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນຜນົສາໍເລັດຂອງເປ້ົາໝາຍໂຄງການໃນລະດບັ
ນຶ່ ງ. 
 ບາງປດັໄຈໄດສ້ ົ່ງເສມີຜນົສາໍເລັດຂອງເປ້ົາໝາຍໂຄງການ. 

 

ຄວາມມປີະສດິທິພາບ  ຊຽ່ວຊານຢ່ີປຸ່ນໄດອ້ທິຸດຕນົຢາ່ງເຕັມທ່ີເພ່ືອໂຄງການນີ.້ 
 C/P ໄດຍ້ອ້ງຍໍວາ່ພວກເຂົາມຂີດີຄວາມສາມາດດພີຽງພໍໃນການດາໍເນນີກດິຈະກາໍ. 

 ຊຽ່ວຊານຄນົລາວໄດຖ້ກືແຕງ່ຕ ັງ້ໂດຍໂຄງການໃຫເ້ຮັດໜາ້ທ່ີອນັສາໍຄນັ ເພ່ືອສາ້ງສາຍພວົພນັ
ທ່ີດລີະຫວາ່ງຊຽ່ວຊານຢ່ີປຸ່ນ ແລະ C/Ps. 
 ຜນົຂອງການຝຶກອບົຮມົຢູປ່ະເທດທີສາມໄດຖ້ກືໝນູໃຊສ້າໍລບັໂຄງການ. 
 ຜນົໄດຮ້ບັທງັສີ່ ໄດບ້ນັລຜຸນົເປັນສວ່ນໃຫຍດ່ ັງ່ທ່ີໄດວ້າງແຜນໄວ.້ ດາໍລດັຂອງຜນົສາໍເລັດຂອງ
ຜນົໄດຮ້ບັແມນ່ສງູພໍສມົສວ່ນກບັປດັໄຈຂາເຂ້ົາຂອງໂຄງການ. 
 

ຜນົກະທບົ  ພອ້ມກບັການນາໍສະເໜີຂອງມາດຖານຂ ັນ້ຕອນການປະເມນີໂຄງການ PIP, ຄວາມໂປ່ງໃສ
ຂອງການຄດັເລືອກໂຄງການແມນ່ໄດເ້ພ່ີມຂືນ້. 
 ຮບູແບບ SPIS ໄດປ້ະກອບເຂ້ົາໃນຖານຂໍມ້ນູ ODA. 
 ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນໂຄງການ JICA ອື່ ນໆ ແລະ ກດິຈະກາໍຂອງ JOCV. 
 ຊບັພະຍາກອນມະນດຸຂອງ MPI ແລະ DPI ຄຸມ້ຄອງໂຄງການຊວ່ຍເຫລືອລາ້ອື່ ນໆຢາ່ງມປີະ
ສດິທິຜນົ. 
 

ຄວາມຍນືຍງົ  ມາດຖານຂ ັາ້ຕອນການຄຸມ້ຄອງ PIP ບ່ໍໄດຖ້ກືນາໍໃຊຢ້າ່ງເຕັມສວ່ນ ໂດຍບາງອງົກອນຂອງ
ລດັຖະບານ ໂດຍສະເພາະບນັດາກະຊວງຂະແໜງການ. 

 ຄວາມຍນືຍງົດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຖາບນັ, ແລະ ຄວາມຍນືຍງົດາ້ນເຕັກນກິແມນ່ພຽງພໍ. 
 ຄວາມຍນືຍງົຂອງງບົປະມານບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການປບັປງຸເທ່ືອ. 

 

＜ການແນະນາໍ＞ 
（1） ໃນລະຫວາ່ງໂຄງການ 
 ດາໍລດັຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍລງົທຶນຂອງລດັຄວນໄດຮ້ບັການອະມມຸດັ ແລະ ອອກນາໍໃຊ ້ໄວເທ່ົາທ່ີຈະໄວໄດ.້ 
 ມນັຈາໍເປັນສບືຕ່ໍການເຜີຍແຜຄູ່ມ່ນືາໍໃຊ ້ແລະ ປ້ືມຄູມ່ ືການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP ໃຫບ້ນັດາກະຊວງ ແລະ ແຂວງ. 
 ມນັມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີຕອ້ງໄດຕ້ິິດຕIມ ແລະ ຮບັເອົາຄາໍຄດິເຫັນກຽ່ວກບັເຄື່ ອງມກືານຄຸມ້ຄອງ PIP ຈາກ ບນັດາກະຊວງ 

ແລະ DPI ຂ ັນ້ແຂວງ ເພ່ືອການປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງ PIP ໃນຕ່ໍໜາ້. 
 ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PCAP2 ຂອງ MPI ຄວນພິຈາລະນາວິິທີປະຕບິດັຕື່ ມອກີ ເພ່ືອສບືຕ່ໍກດິຈະກາໍຂອງ

ໂຄງການ ເພ່ືອການປບັປງຸໃຫດ້ຂີຶນ້. 
 



 52 

（2） ພາຍຫລງັການສິນ້ສດຸລງົຂອງໂຄງການ 
 MPI ຄວນສບືຕ່ໍໃຫກ້ານຝຶກອບົຮມົແກບ່ນັດາກະຊວງ ແລະ DPI ຂ ັນ້ແຂວງ. ນອກນ ັນ້ MPI ຄວນອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກແກ ່ DPI ເພ່ືອອບົຮມົ POs ແລະ ພະນກັງານຂ ັນ້ເມອືງ. ການຈດັສນັດາ້ນການເງນິທ່ີຈາໍເປັນຄວນໄດຖ້ກື
ພິຈາລະນາ ເພ່ືອສບືຕ່ໍການຝຶກອບົຮມົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PIP. 

 ຕອ້ງການໃຫມ້ກີານປບັປງຸວທີິການຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ ຕື່ ມອກີ. 
 ຕອ້ງການໃຫມ້ກີານປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິຂອງໂຄງການ PIP ຕື່ ມອກີ. 
 ຄວນຮດັແໜນ້ການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງງບົປະມານ PIP ແລະ ງບົປະມານປກົກະຕິ. 
 ຄາດຫວງັວາ່ຈະມກີານເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງຖານຂໍມ້ນູຂອງ SPIS ແລະ ODA. 

 

＜ບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ＞້ 
 ການປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງ PIP ບນົພ້ືນຖານຂອງລະບຽບການທ່ີມຢີູຂ່ອງລດັຖະບານ ແມນ່ມປີະ

ສດິທິຜນົ. 
 ພະນກັງານ MPI ຈາໍນວນນຶ່ ງທ່ີມາຈາກກມົຕາ່ງໆໄດຈ້ດັຕ ັງ້ເປັນທີມງານໄດປ້ະກອບສວ່ນຢາ່ງຫາ້ວຫນັເຂ້ົາໃນໂຄງການ. 
 ການປະສມົປະສານຂອງການຝຶກອບົຮມົ ແລະ OJT ໄດເ້ສມີຂະຫຍາຍຂດີຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາຢາ່ງມປີະສດິທິ

ຜນົ. 
 ພະນກັງານຂອງ MPI ປະສອບສວ່ນຢາ່ງຫາ້ວຫນັ ແລະ ສບືຕ່ໍພນັທະກດິ ຊຶ່ ງເຮັດໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການມີ

ປະສດິທິຜນົ. 
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6. ຄາໍແນະນາໍໂດຍຊຽ່ວຊານຂອງໂຄງການ 
ການຮວ່ມມດືາ້ນເຕັກນກິຂອງ JICA ໂດຍຜາ່ນໂຄງການ PCAP1 ຫາ PCAP2 ໃນຂງົເຂດຂອງການຄຸມ້
ຄອງໂຄງການ PIP ແມນ່ມປີະສດິທິຜນົຢາ່ງແນນ່ອນໃນການປບັປງຸຂ ັນ້ຕອນ, ວທີິການ ແລະ ເຄື່ ອງມ,ື 
ນອກນ ັນ້ ຍງັມກີານພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກພ່ະນກັງານລດັທ່ີມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
PCAP1 ໄດນ້າໍສະເໜີແນວຄວາມຄດິພ້ືນຖານຂອງການຄຸມ້ຄອງ PIP ຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ ບນົພ້ືນຖານ
ຂອງ GoL, ແລະ ໄດໃ້ຈແ້ຍກໜາ້ທ່ີຂອງ MPI ແລະ DPIs ຕື່ ມອກີ. PCAP2 ໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການ
ເອົາແນວຄວາມຄດິຂອງການບໍລິິຫານຄຸມ້ຄອງ PIP ເຂ້ົາສູສ່ະຖານບນັ ແລະ ເຜີຍແຜໃ່ນຂອບເຂດທົ່ວປະ
ເທດ, ແລະ ທົ່ວພາກລດັ. ໂຄງການທງັສອງໄດຖ້ກືພິຈາລະນາຢາ່ງສາໍເລັດຜນົສາໍລບັ GoL ຢາ່ງເປັນ
ເອກະລາດ, ແລະ ເປັນຄລືະບບົທ່ີຄບົຖວ້ນ. 
 
ຊຽ່ວຊານຢ່ີປຸ່ນທ່ີໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນ PCAP2 ແລກປ່ຽນຜນົສາໍເລັດ, ແລະ ໃຫຄ້າໍແນະນາໍຕື່ ມອກີເພ່ືອ
ສບືຕ່ໍພດັທະນາໃນຂງົເຂດການຄຸມ້ຄອງ PIP ໄປພອ້ມໆກບັຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັ ງານທ່ີ
ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວ. 
(1) ການອະນມຸດັ ແລະ ເຜີຍແຜກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັດາໍລດັ 
ພາຍຫລງັການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍການລງົທຶນຂອງລດັໂດຍສາໍເລັດຜນົ, MPI ໄດເ້ລ່ີມໜາ້ວຽກກຽ່ວກບັການ
ພດັທະນາ ແລະ ອະນມຸດັດາໍລດັຈດັຕ ັງ້ປະຕິິບດັ. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ດາໍລດັດ ັງ່ກາ່ວບ່ໍໄດປ້ະກດົຜນົເປັນຈງິ 
ໃນເວລາສາໍເລັດໂຄງການ PCAP2. ການອະນມຸດັແບບເລ່ັງດວ່ນຂອງດາໍລດັດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ຈາໍເປັນ, ດ ັງ່
ນ ັນ້ ຄູມ່ໃືນການຄຸມ້ຄອງ PIP ສາມາດເຮັດໄດຕ້ື່ ມອກີ. ພອ້ມນ ັນ້ ມນັຍງັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານສາ້ງດາໍລດັຈດັ
ຕ ັງ້ປະຕບິດັຢາ່ງລະມດັລະວງັ ເພ່ືອໃຫຖ້ກືຕອ້ງກບັກດົໝາຍລງົທຶນຂອງລດັ, ເຊ່ັນດຽວກນັກບັ ຂ ັນ້ຕອນ 
ແລະ ວທີິການທ່ີໄດກ້າຍເປັນຮບູປະທາໍແລວ້ ໂດຍຜາ່ນຄູມ່ນືາໍໃຊ ້ແລະ ປ້ືມ-Á½ -¿. 
(2) ສບືຕ່ໍທິດຊີນ້າໍກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ PIP ຈາກ MPI ໃຫແ້ກອ່ງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.  
 PCAP1 ໂດຍຜາ່ນ PCAP2 ໄດສ້ບືຕ່ໍໃຫກ້ານຝຶກອບົຮມົ ທ່ີຕ ັງ້ຢູຂ່ ັນ້ຕອນເລ່ີມຕ ົນ້ ເພ່ືອການກະກຽມແຜນ
ງບົປະມານ PIP ປະຈາໍປີ, ໂດຍມຄີວາມຕ ັງ້ໃຈສະໜອງຄວາມຮູ ້ແລະ ຂໍມ້ນູປບັປງຸໃໝ,່ ແລະ ແບງ່ປນັຂ ັນ້
ການກະກຽມກບັບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນຂ ັນ້ຕອນກະກຽມ. ຄດື ັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວມາໃນບດົ
ປະເມນີຜນົສດຸທາ້ຍຂອງໂຄງການ PCAP2, ຄວາມຍນືຍງົຂອງວທີິການເຫລ່ົານ ັນ້ແມນ່ສາໍຄນັຕ່ໍກບັ MPI 
ເພ່ືອຮກັສາໜາ້ວຽກ, ຍອ້ນວາ່ພວກເຂົາເປັນອງົການຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ສນູກາງ ເພ່ືອສະໜອງທິດທາງໃນຂງົເຂດ
ການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງ PIP. ວທີິທາງເພ່ືອຮກັສາໜາ້ທ່ີຊີນ້າໍແມນ່ເພ່ືອໃຫກ້ານຝຶກອບົຮມົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງໃນ
ທາງທ່ີມປີະສດິທິຜນົທ່ີສດຸ. ການຈາໍກດັດາ້ນງບົປະມານຈດັຝຶກອບົຮມົ ຍາມໃດຈະກາຍເປັນບນັຫາໃນເວລາ
ທ່ີພະຍາຍາມຈະຈດັຊຸດຝຶກອບົຮມົປະຈາໍປີດ ັງ່ກາ່ວ, ແຕຄ່ວາມພະຍາຍາມສງູສດຸເພ່ືອຮກັສາງບົປະມານ
ພາຍໃຕແ້ຫລງ່ງບົປະມານທ່ີຈາໍກດັ ແມນ່ວຽກທ່ີສາໍຄນັເພ່ືອຮກັສາໜາ້ທ່ີນີ.້  
 
(3) ການປບັປງຸຕ່ໍໄປຂອງ ການປະກາດຈດັສນັງບົປະມານ PIP.  ການສາ້ງຄວາມກະຈາ່ງແຈງ້ ໃຫແ້ກວ່ທີິ 
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ການຂອງການຈດັສນັງບົປະມານ PIP ຍາມໃດກເໍປັນບນັຫາຫຍຸງ້ຍາກ, ຍອ້ນການຜນັແປຂອງເສດຖະກດິ 
ແລະ ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການພດັທະນາ ເພ່ືອດດັປບັເຂ້ົາກບັການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. ເຖງິ
ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ຂ ັນ້ຕອນທ່ີແນນ່ອນໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ໃນຫລາຍປີທ່ີຜາ່ນມາ ທ່ີໄດສ້າ້ງຄວາມກະຈາ່ງແຈງ້ກຽ່ວ
ກບັການຈດັສນັງບົປະມານ PIP ໃຫແ້ກບ່ນັດາແຂວງ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
 
ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ເຖງິວາ່ວທີິການຈດັສນັງບົປະມານໄດຮ້ບັການປຶກສາຫາລືຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ, ມາດຕະການ
ເພ່ືອແຈງ້ການຈດັສນັດ ັງ່ກາ່ວໃນເວລາທ່ີເໝາະສມົ ແມນ່ຂອ້ນຂາ້ງບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ເນື່ອງຈາກວາ່ ການ
ປະກາດການຈດັສນັງບົປະມານ PIP ແມນ່ຊກັຊາ້ຫລາຍໃນຂ ັນ້ຕອນປະຈາໍປີ, ບນັດາແຂວງ ແລະ ອງົການ
ຈດັຕ ັງ້ທ່ີຕອ້ງການໃຫງ້ບົປະມານປະຈາໍປີຂອງ PIP ສ ົ່ງບນັຊ ີ PIP ໂດຍປາດສະຈາກການຮູເ້ຖງິເພດານ
ງບົປະມານຂອງພວກເຂົາ. ສາໍລບັເຫດຜນົນີ ້ການເຈລະຈາງບົປະມານລະຫວາ່ງ MPI ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້
ຕາ່ງໆ ແມນ່ພບົບນັຫາຫລາຍ, ແລະ ນີແ້ມນ່ເຫດຜນົສດຸທາ້ຍສາໍລບັການລາ່ຊາ້ໃນການກະກຽມງບົປະມານ
ໃນຂ ັນ້ສດຸທາ້ຍ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ມນັໄດຖ້ກືແນະນາໍຢາ່ງຈງິຈງັວາ່ ການຈດັສນັງບົ ປະມານທ່ີຄາດຄະເນ ຄວນແຈງ້
ໃຫອ້ງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຊາບໂດຍໄວ ກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງ PIP. 
 
ດ ັງ່ນ ັນ້ ເພດານງບົປະມານທ່ີຄບົຖວ້ນແມນ່ໄດຮ້ບັການຕດັສນິລະຫວາ່ງ MPI ແລະ ກະຊວງການເງນິ, ຊອ່ງ
ທາງການສື່ ສານໃນຕ່ໍໜາ້ລະຫວາ່ງສອງຝາ່ຍນ ັນ້ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັ. ມນັສາໍຄນັທ່ີມກີານແບງ່ປນັຂ ັນ້ຕອນ
ຂອງແຕລ່ະກະຊວງ ແລະ ຄ ົນ້ພບົການຈດັສນັງບົປະມານທ່ີຖກືຄາດຄະເນຂອງ PIP ຢາ່ງຖກືຕອ້ງໃນເບືອ້ງ
ຕ ົນ້ໃນການກະກຽມງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງ PIP ແມນ່ສາໍຄນັ. 

 
(4) ການປບັປງຸຕື່ ມໃນການຄຸມ້ຄອງການເງນິຂອງ PIP  
ໂຄງການ PCAP2 ໄດສ້ະໜອງວທີິການ ແລະ ເຄື່ ອງມທ່ີືປະກອບສວ່ນຕ່ໍການຮບັຮູສ້ະຖານະພາບປະຈບຸນັ
ຂອງການຄຸມ້ຄອງການເງນິ PIP ແກອ່ງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. ການເຮັດໃຫສ້ະຖານະພາບການ
ເງນິປະຈບຸນັ ເປັນຈງິໂດຍຜາ່ນແນວຄວາມຄດິ ເຊ່ັນ ‘ຈາໍນວນເງນິຈະຊາໍລະ’ ແລະ ‘ໄລຍະເວລາຊາໍລະ’ ເລ່ີ
ມກາຍເປັນສິ່ ງທາໍມະດາ. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັຍງັຄງົປະສບົພາວະແກໄ້ຂຫຍຸງ້ຍາກ
ວາ່ ພວກເຂົາຄວນໃຫບ້ລິູມະສດິຕ່ໍການພດັທະນາ ຫືຼ ສະຖຽນລະພາບທາງການເງນິ. ແນວຄວາມຄດິ

ປກົກະຕໃິນອາດດີ ແມນ່ສບືຕ່ໍການພດັທະນາ ຊຶ່ ງສ ົ່ງຜນົໃຫມ້ກີານເສຍສະຫຼະສະຖຽນລະພາບທາງການເງນິ 
ແລະ ເພ່ີມໜ້ີສນິຂອງຕນົ. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ປະຈບຸນັພວກເຂົາຕອ້ງປະສບົກບັສະຖຽນລະພາບທາງການ
ເງນິ ແຕກ່ບ່ໍໍປະຕເິສດຄວາມສາໍຄນັຂອງການພດັທະນາ.  
 

ການປຶກສາຫາລືຕ່ໍເນື່ອງລະຫວາ່ງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 
ເພ່ືອຊອກຫາຄວາມດຸນ່ດຽ່ງທ່ີເໝາະສມົລະຫວາ່ງສອງບນັຫາຂດັແຍງ່ກນັເຫ່ົຼານີຕ້ອ້ງສບືຕ່ໍ ເພ່ືອຮບັປະກນັ
ວາ່ ການພດັທະນາ ‘ທ່ີສມົບນູ’ ສາມາດຮບັປະກນັໄດ ້ ໃນຂະນະທ່ີຄອ່ຍໆ ຫຸຼດຜອ່ນໜ້ີສນິ. ທງັສອງປດັໄຈ

ຈະບ່ໍໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂເປັນແຕລ່ະປີ ດ ັງ່ນ ັນ້ອາດຕດິພນັກບັການຄາດຄະເນ ແລະ ທດົລອງປະຕບິດັໃນ
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ຫຼາຍປີ. ສະນ ັນ້ ເພ່ືອປະເຊນີກບັຂໍຂ້ດັແຍງ່ນີ ້  ແນວຄວາມຄດິການວາງແຜນງບົປະມານ PIP ກາງສະໄໝ 
ພອ້ມກບັມາດຕະການສະຖຽນລະພາບທາງການເງນິ ແມນ່ສາໍຄນັຫຼາຍ.   
 
(5) ການປບັປງຸຕື່ ມໃນການຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງ 

ປະຈບຸນັ ລດັຖະບານກາໍລງັພິຈາລະນາຄວາມຈະແຈງ້ໃນການແບງ່ພາລະບດົບາດໃນຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ 
ແຂວງ. ອງີຕາມການຕດັສນິໃຈນີ,້ ບາດກາ້ວຕ່ໍໄປ ເພ່ືອດດັປບັຂະບວນການຄຸມ້ຄອງ PIP ທີ່ີອງີຕາມການ
ແບງ່ພາລະບດົບາດໃໝ ່ ຕອ້ງໄດຖ້ກືພິຈາລະນາ. ອງີໃສຂ່ະບວນການໃໝນ່ີ,້ ວທີິການ ແລະ ເຄື່ ອງມ ື ຈາໍ
ເປັນຕອ້ງໄດຮ້ບັການພດັທະນາ.  
 
ນອກນີ,້ ລະບບົຄບົຊຸດເພ່ືອກະຈາຍການຄຸມ້ຄອງ PIP ຂ ັນ້ເມອືງແບບໃໝ ່ໃນທ ົ່ວປະເທດ ຕອ້ງມກີານວາງ
ແຜນ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັດ.ີ ດ ັງ່ນ ັນ້ ໂຄງສາ້ງການພດັທະນາຄວາມສາມາດ ທ່ີອງີຕາມການແບງ່ພາລະ
ບດົບາດໃໝ ່ຄວນຖກືພິຈາລະນາ. ດວ້ຍບດົແນະນາໍລະອຽດຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ, ຂ ັນ້
ແຂວງມບີດົບາດສາໍຄນັໃນການຊີນ້າໍໂດຍກງົຢູຮ່າກຖານແກຂ່ ັນ້ເມອືງ.  
 
(6) ການປບັປງຸຕື່ ມໃນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ທາງການ (ODA) 
ປະຈບຸນັ, ກມົຮວ່ມມສືາກນົ-ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ກາໍລງັພດັທະນາລະບບົຖານຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັ 
ODA ພາຍໃຕກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອການພດັທະນາ. ໄດຮ້ບັການຕກົລງົໃນ

ກອງປະຊຸມລະຫວາ່ງກະຊວງການເງນິ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ກບັຊຽ່ວຊານອງົການ
ສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອການພດັທະນາ ໃນເດອືນພຶດສະພາ 2010 ວາ່¸ö¤ -¥º-¢º¤ SPIS ຄວນຖກືນາໍໃຊ້
ໃນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ODA. ໜາ້ຈສໍະແດງຖານຂໍມ້ນູໄດຖ້ກືອອກແບບ--Â© -̈ºó¤ -ª¾ -́Â£¤ -»È¾¤ -¢º¤ ³º´ 
SPIS. ö̧¤-¥º-¢º¤ ¡¾-¨̂-³º´ SPIS -Ä©É«õ-¡-²ñ©ê½¾-À²̂ºຈດຸປະສງົ ກ) ສະໜບັ ສະໜນູຂະບວນ
ການສະເໜີຂໍງບົປະມານêô-¦ö´êö®-À¢í¾-Ã-Â£¤¡¾ ODA ແລະ ຂ) ເກບັກາໍຂໍມ້ນູສາໍລບັກະກຽມ ບດົລາຍ
ງານປະຈາໍປີກຽ່ວກບັ ODA ໂດຍກມົຮວ່ມມສືາກນົ, -ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ. ໃນນີ,້ ການ
ປະສານສມົທບົລະຫວາ່ງລະບບົ ແລະ ແຜນວຽກ  SPIS ແມນ່ສອດຄອ່ງກບັຈດຸປະສງົ ຂ) ທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງ
ເທິງ. ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານນາໍໃຊ ້ SPIS ຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົໃນຖານຂໍມ້ນູ ODA, ທີມຊຽ່ວຊານຍີ່ ປຸ່ນ ມຂໍີ້

ແນະນາໍລຸມ່ນີ.້  
 
1) ເພ່ືອແຈງ້ໃຫທ້ ົ່ວເຖງິໂຄງການເປ້ົາໝາຍຂອງແຜນວຽກ SPIS.  
ອງີຕາມຈດຸປະສງົ ກ) ທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງ, ການຍື່ ນແບບຟອມ SPIS ທ່ີຄບົຖວ້ນ ແມນ່ຈາໍເປັນໂດຍສະ
ເພາະສາໍລບັໂຄງການ  ODA ທ່ີຕອ້ງການເງນິທຶນ¦ö´êö®-¥¾--¡ìñ©-«½®¾ ແລະ ໄດຮ້ບັພິຈາລະນາຕື່ ມ ໃນ
ກອງປະຊຸມປະເມນີຜນົສມົທຽບ. ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, ຈດຸປະສງົ ຂ) »¼¡»Éº¤ -Ã¹Éໂຄງການ ODA ທງັໝດົ 
ລວມທງັ ໂຄງການທ່ີບ່ໍໄດສ້ະເໜີເງນິທຶນ¦ö´êö® ຍື່ ນແບບຟອມ SPIS ທ່ີຄບົຖວ້ນ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຄວນໄດຮ້ບັ

ການແນະນາໍຢາ່ງດໂີດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ໄປຍງັ ຝາ່ຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງທງັໝດົ ທ່ີຄຸມ້ຄອງ
ໂຄງການ ODA ວາ່ແບບຟອມ SPIS ທ່ີຄບົຖວ້ນຂອງໂຄງການ ODA ທງັໝດົ ຕອ້ງໄດມ້ກີານຍື່ ນ.   
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2) ການຄດັເລືອກຂໍມ້ນູທ່ີຈະເກບັກາໍຜາ່ນ SPIS.   
ແບບຟອມ SPIS ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ອງີຕາມການວໄິຈບດົລາຍງານປະຈາໍປີກຽ່ວກບັ ODA ຈນົເຖງິປີ 
2009, ແລະ ໄດຖ້ກືອອກແບບ ເພ່ືອໃຫສ້າມ¾ດໄດຂໍ້ມ້ນູສາໍຄນັ ໃນການກະກຽມບດົລາຍງານປະຈາໍປີໃນ
ອະນາຄດົ. ນອກນີ,້ SPIS ສງັລວມມາດຕະການແກໄ້ຂບນັຫາ ທ່ີໄດປ້ະເຊນີໃນແບບຟອມທ່ີຄາ້ຍຄກືນັ
ອື່ ນໆ ທ່ີຕອ້ງການຂໍມ້ນູຫຼາຍເກນີໄປ, ຊຶ່ ງສ ົ່ງຜນົໃຫມ້ຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເກບັກາໍ. ຍອ້ນແນວນີ,້ SPIS 
ຕອ້ງຫີຼກລຽ້ງການປບັປ່ຽນຕື່ ມອກີ ໃຫເ້ປັນຮບູແບບທ່ີສະຫຼບັຊບັຊອ້ນ ໂດຍການສະເໜີຂໍຂໍມ້ນູຫຼາຍເກນີໄປ.  
 

(7) ການປບັປງຸຕື່ ມໃນການຄຸມ້ຄອງແຜນງານ  
ຕວົຢາ່ງແຜນງານຂະແໜງການທ່ີໄດນ້າໍໃຊໃ້ນຄູມ່ແືຜນງານ PCAP2 ແມນ່ສອດຄອ່ງກບັແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ປີ 2006-2010 ທ່ີໄດຮ້ບັຮອງກນັໃນໄລຍະກະກຽມ. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, 
ພະນກັງານທ່ີໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ ແມນ່ມຄີວາມສາມາດສາ້ງແຜນງານຂະແໜງການໃນປີຕ່ໍໆ ມາ. ເປັນທ່ີ
ຕອ້ງການທ່ີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ແລະ ຝາ່ຍຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຈນົເຖງິຜູຄຸ້້ມຄອງ PIP ໃນ

ລດັຖະບານນາໍໃຊໃ້ນທາງປະຕບິດັຂອງຄູມ່ ື ແລະ ເລ່ີມສາ້ງແຜນງານຂະແໜງການໃໝໃ່ນຂະແໜງການ
ຂອງຕນົ.   
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Project for Enhancing Capacity of Public Investment Program (PIP) Management (PCAP II), Lao PDR : Project Design Matrix (PDM) 
Project Title：Laos, Project for Enhancing Capacity of PIP Management (PCAP II) Target Group : MPI-DOP/DOE/DIC, DPI, the planning department of all the ministries Version : 2.0 
Project Period：01/2008-07/2011 (3 years and 6 months)  Target Area : All the provinces of Laos Date : February 2010 

 Narrative Summary Objectively Verified Indicators Means of Verification Important Assumptions 

＜Overall Goals＞ 
1. Increased number and ratio of domestically funded PIP projects and ODA projects that are 
completed as initially scheduled. 

1. Annual monitoring by the project, DOP 
and/or DOE 

・NGPRS, NSEDP and 
the 2020 goal continue to 
be the national strategy. 

Sector ministries and provincial sector departments effectively and efficiently implement PIP projects on schedule 
and in accordance with planned budget execution under an upgraded sector program.  

2. The number and ratio of domestically funded PIP projects and ODA projects that are poorly or 
not maintained after completion decrease. 

2. Annual monitoring by the project, DOP 
and/or DOE 

3. The number and ratio of domestically funded PIP projects and ODA projects that are 
underutilized decrease. 

3. Annual monitoring by the project, DOP 
and/or DOE 

4. Target indicators in each sector program will improve 4. Sector program evaluation 

＜Project Purpose＞ 1. The number of domestically funded PIP projects and the counterpart fund portion of ODA 
projects, which are assessed, monitored, and evaluated within the annual budget ceiling with 
specific budget execution schedule, increases to 100% by the end of the project. 

1. Annual monitoring by the project, MPI, 
MOF, DPI and/or DOF 

・The current structure 
and procedure of PIP 
including ODA projects 
would not change 
drastically. 
・No major political 
accident such as sudden 
change of National 
Assembly schedule, 
which significantly affects 
the annual budget 
formulation process, will 
not occur.  

MPI and DPI process PIP projects through a new assessment, monitoring and evaluation procedure within strict 
budget ceiling and submit them to National Assembly for approval. 

2. Reports of every domestically funded PIP projects at each stage (planning / appraisal, 
monitoring, evaluation) is improved. 

2. Meta-evaluation reports on the 
performance of each province and ministry 

3. MPI and DPI set and implement budget ceiling at both central and provincial level together with 
MOF and DOF. 

3. Annual monitoring by the project, MPI, 
MOF, DPI and/or DOF 

4. The amount and ratio of debts in annual PIP budgets decrease. 4. Annual monitoring by the project, MPI 
and/or DOE 

5. MPI together with sector ministries develop sector programs with specific annual, regional 
targets and the distribution of domestically funded PIP projects and ODA projects. 

5. Sector programs 

＜Outputs＞ 
1-1 More than 5 DPI staffs in each province are capable of managing PIP projects in accordance 
with existing manuals and handbooks. 

1-1 Staff Performance Chart (to be created 
by the project) 

・Sector ministries and 
DPI are willing to 
cooperate for this 
Project.  

1. DPI officials of all the provinces and planning department officials of all the ministries and other relevant 
organizations attain basic and overall PIP management knowledge and skills. 

1-2. More that 5 planning department officials in each ministry or other relevant government 
organizations are capable of managing PIP in accordance with existing manuals and handbooks. 

1-2 Staff Performance Chart (to be created 
by the project) 

2. Fiscal discipline is introduced and institutionalized in PIP management.  

2-1 “Manual for PIP Project Management” and handbooks are upgraded or developed so as to 
cover PIP budget planning and management. The manual and handbooks are approved and 
distributed to all relevant government personnel. 

2-1 Distribution list of manuals and 
handbook, managed by the project 

 

2-2 More than 20 MPI officials and more than 5 planning department officials in each province, 
ministry and other relevant government organizations are capable of both managing PIP in 
accordance with manuals and handbooks that are developed or upgraded and training relevant 
provincial and district officials. 

2-2 Staff Performance Chart (to be created 
by the project) 

2-3 MPI and DPI develop and establish the process of estimating budget estimate, limiting the 
amount of domestically funded PIP projects and ODA projects within annual budget ceiling, and 
planning budget execution schedule according to the estimate and ceiling. 

2-3 Interviews with MPI, MOF, DPI and 
DOF.  Documents on annual revenue 
estimate, budget ceiling, budget execution 
plan 

3. A legal framework of effective and efficient PIP management is developed and strengthened. 

3-1. A PIP management law and relevant specific decrees have been drafted, submitted and 
approved by National Assembly. 

3-1 Newly formulated PIP Management 
Law and relevant specific decrees 

  

3-2 A PIP management law and relevant decrees specify responsible organizations and legal 
procedures of reviewing, changing, suspending, and discontinuing PIP projects including ODA 
projects, and penalizing relevant organizations and contractors.     

3-2 Newly formulated PIP Management 
Law and relevant specific decrees 

3-3 The PIP management law and relevant decrees authorize manuals and handbooks, which 
are developed and upgraded in the Project, are as a standard PIP management tool and 
disseminate nationwide. 

3-3 Newly formulated PIP Management 
Law and relevant specific decrees 

4. MPI officials, DPI officials of all the provinces and planning department officials of all the ministries upgrade PIP 
management knowledge and skills of ODA counterpart fund management, district-level PIP management and 
sector program management. 

4-1 “Manual for PIP Project Management” and handbooks are upgraded or developed so as to 
cover ODA counterpart fund management and District-level PIP management. The manual and 
handbooks are approved and distributed to all relevant government personnel. 

4-1  Upgraded “Manual for PIP Project 
Management” and/or newly developed 
handbooks  

・Sector ministries and 
DPI are willing to 
cooperate for this 
Project.  4-2 “Manual for PIP Program Management” is upgraded, approved and distributed to all 

government personnel related to PIP management. 
4-2 Distribution list of the manual managed 
by the project 

4-3 More than 20 MPI officials and More than 5 planning department officials in each province, 
ministry and other relevant government organizations are capable of both managing PIP in 
accordance with manuals and handbooks that are newly developed or upgraded and training 
relevant provincial and district officials.. 
 

4-3 Staff Performance Chart (to be 
developed and managed by the project) 
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＜Activities＞ ＜Inputs＞   
1.1   OJT towards MPI. ＜JAPAN＞ ＜LAOS＞ ・Provinces are not 

defined as restricted 
areas （by Japan 
Government and / or 
JICA） 
・The bureaucracy of the 
Lao Government will not 
delay or prevent the 
activities and outputs of 
this Project. 

1.2   Evaluation of individual PIP project assessment, monitoring and evaluation results. Experts : 1 Japanese and 1 Lao Counterpart Personnel
1.3   Feeding back OJT evaluation results to the three PCAP monitor provinces. Chief Advisor ･Project Director : 

 Mr. Bounthavy SISOUPHANHTHONG 
 (Vice Minister of MPI) 
 
･Project Manager: 
Mr. Bounpone SISOULATH 
(Director-General of MPI-DOE) 

 
・Deputy Project Manager: 2 
Mr. Ounheune CHITTAPHONG 
Deputy Director-General of MPI-DOP 

  
Mr. Houmphanh SOUKPRASITH 
Deputy Director-General of MPI-DIC 

 
･Core Counterpart Members 

1.4   Developing the next year’s training curriculum. Project Management (Lao Local Consultant) 
1.5   Training of trainers.  
1.6   Implementing the training part I for ministries and provinces.  

1.7   OJT towards MPI, provinces and ministries.  
1.8   Evaluation of individual PIP project assessment, monitoring and evaluation results. Experts : 4 
1.9   Feeding back OJT evaluation results to the ministries and provinces. Public Finance/Revenue and Budget Planning 
1.10  Developing the next year’s training curriculum. Public Accounting/Budget Execution 
1.11  Training of trainers. Project and Program Management 
1.12  Implementing the training part II for ministries and provinces. Training Development and Management 
1.13  OJT towards MPI, provinces and ministries.  

1.14  Evaluation of individual PIP project assessment, monitoring and evaluation results. Other Personnel 
1.15  Feeding back OJT evaluation results towards provinces and ministries. Local Consultants (Laotian) 
1.16  Developing the next year’s training curriculum. Secretary and Administrative Staff (Laotian) 
1.17  Training of trainers. Driver (Laotian)
1.18  Implementing the training part III towards ministries and provinces.   
1.19  OJT towards MPI, provinces and ministries Counterpart Training Facility Pre-Conditions 
1.20  Evaluation of individual PIP project assessment, monitoring and evaluation results. Short term training in a third country (3 persons per year) Project Office 

Meeting Room 
Training Room 

・All the provinces, sector 
ministries, MOF and 
DOF are prepared to 
cooperate for the Project 
・The Project will not 
duplicate activities of 
other donors. 

1.21  Feeding back OJT evaluation results towards provinces and ministries. 
2.1.1  Studies on current PIP budget allocation system. 
2.1.2  Analysis of current issues in PIP budget allocation. Equipment Local Cost
2.1.3  Develop revised standards and reflect into manuals and handbooks. Office supply and other necessary equipment, etc. Government Staff Salaries 

Administration Cost (Basic Office Supply and Utilities) 
Training cost for formulating the budget for the 2009/10 and 
2010/11 fiscal years 
Other necessary cost 

2.1.4  Develop training contents.  
2.1.5  Training of trainers.  
2.1.6  Validation of revised standards.  
2.1.7  Validation of training.  
2.2.1  Studies of current PIP project disbursement and financial management.   

2.2.2  Analysis of current issues in PIP budget disbursement.   
2.2.3  Develop revised standards and reflect into manuals and handbooks.   
2.2.4  Develop training contents.   
2.2.5  Training or trainers.   
2.2.6  Validation of revised standards.   
2.2.7  Validation of training   
3.1   Advisory of Public Investment Law draft.    
3.2   Third Country Training in Vietnam    
3.3   Continuous advisory on current Public Investment Law drafting    
3.4   Advisory on issuance of implementation decrees and/or regulations.    
3.5   Monitoring of Public Investment Law enforcement.    
4.1.1  Studies on ODA current project management.    
4.1.2  Analysis of current issues in ODA counterpart fund    
4.1.3  Development of methods and their reflection in manuals and handbooks    
4.1.4  Development of training contents    
4.1.5  Training of trainers.    
4.1.6  Validation of methods and training.    
4.1.7  Third Country Training in Vietnam    
4.1.8  Validation of methods    
4.1.9  Validation of training    
4.2.1  Study on workflow and capacity levels in District Planning and Statistics Office (DPSO)    
4.2.2  Analysis on appropriate division of labour between DPI and DPSO    
4.2.3  Development methods and tools and its reflection in manuals and handbooks    
4.2.4  Development of training package and TOT contents    
4.2.5  Training of trainers in MPI-DOE    
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4.2.6  Validation of procedure, methods, tools and training    
4.3.1  Review of Action Plan    
4.3.2  Preparation of pilot program drafting    
4.3.3  Drafting of pilot program    
4.3.4  Revision of the Program Manual    
4.3.5  Development of training contents    
4.3.6  Training of trainers    
4.3.7  Validation of methods and training    
4.3.8  Validation of methods and training    
4.3.9  Third Country Training in Vietnam    

 
 
 



Annex2-1 Expert Schedule 1st Year

PCAP2 JAPANESE EXPERT SCHEDULE (First Year)

Laos Japan

3/28 6/30 8/1 8/30

4.17 0.00

3/28 4/29

1.10 0.00

6/17 7/16

1.00 0.00

6/14 7/31 8/5 8/31

2.50 0.00

3/28 7/7

3.40 0.00

4/19 5/18 8/1 8/30

(2.00) 0.00

12.17 0.00

Project
Coordination

Kazumi
Nakamura

30 30

Meta Evaluation /
Training

Development
Tomoe Taira

102

30

Public Accounting/
Budget Execution Hirofumi Azeta

48 27

Hiromi Osada

33

July

30

Financial
Management/

Budget Planning

Program
Management

Atsushi Tokura

August

Chief Advisor

95

Position Name
April May

Total M/M

March

First Year M/M2008

Ichiro Okumura

June



Annex 2-2 Expert Schedule 2nd Year

PCAP2 JAPANESE EXPERT SCHEDULE (Second Year)

Laos Japan
(10/19-12/31) (1/1-31) (2/1-6/16) (6/17-30) (8/3-9/1) 9/2

8.00 0.00

(10/24-12/22) (1/28-2/26) (6/2-7/1)

3.00 0.00

(1/11-2/9) (4/20-6/18)

3.00 0.00

(11/16-2/16) (3/15-4/4) (5/9-6/13)

5.00 0.00

(10/27-1/19) (4/27-6/15) (7/1-8/29)

6.50 0.00

(10/19-11/2) (12/2-12/21) (2/15-3/1) (8/3-9/1)

(2.00) 0.00

25.50 0.00

M/M

30

2008
OCT

Ichiro Okumura

JAN

74 Self-
Funding

JULJUN
Position Name

SECOND YEAR

NOV DEC AUGMAYFEB MAR APR AUG

136

Financial
Management/

Budget Planning

Program
Management

Atsushi Tokura

Chief Advisor

Hiromi Osada

30 60

Public Accounting/
Budget Execution Hirofumi Azeta

21

Meta
Evaluation/Training

Development
Tomoe Taira

85 50

15

60 30

93 36

Project
Coordination

Kazumi
Nakamura

Self-
Funding15 30

30

60

TOTAL M/M

2009

Self-
Funding

Self-
Funding



Annex 2-3 Expert Schedule 3rd Year

PCAP2 JAPANESE EXPERT SCHEDULE (Third Year)

(10/19-1/21) (3/20-6/22) (6/23-30) (8/1-30)

7.33

(11/16-1/14) (5/23-6/21(6/22-24)

3.00

(11/24-12/8) (5/29-6/12)

1.00

(11/29-12/5) (1/4-1/30) (3/21-3/24) (5/29-6/19)

SOE SOE 2.00

(11/8-2/5) (5/6-6/20) (7/3-8/25)

6.33

(11/9-11/23) (11/24-12/26) (1/7-1/21) (1/22-4/4) (8/1-30)

(2.00)

Self Funding Period IC Net Funding Period JICA other assignment 19.66

1515

(8) 30

APR JUL AUGJUN

(3)

Ichiro Okumura

95

Hiromi Osada

Position Name

JAN FEB MAR
2009 2010

OCT NOV DEC
JICA
M/M

Third Year

MAY

Program
Management

60

Chief Advisor

95

Atsushi Tokura

4

Financial
Management/Budge

t Planning

30

27 22

15

Public
Accounting/Budget

Execution
Hirofumi Azeta

7

Project
Coordination

Kazumi
Nakamura/

Mana  Ishigaki
(33) 15 (73)

Meta
Evaluation/Training

Development
Tomoe Taira

TOTAL M/M

30

544690



Annex 2-4 Expert Schedule 4th Year

PCAP2 JAPANESE EXPERT SCHEDULE (Fourth Year)

Lao Japan

10/13 12/７ 12/13 3/26 3/31 6/19 7/19 8/1 8/30

9.00 0.00

12/26 1/７ 7/13 8/28

2.00 0.00

10/20 11/3 8/13 8/27

1.00 0.00

10/27 11/6 8/9 8/27

1.00 0.00

10/13 12/31 7/22 8/30

4.00 0.00

10/18 11/8 16 11/23 12/8 3/6 4/5 6/15 6/29 8/30

(2.00) 0.00
(16)

ICNet funded period 17.00 0.00

Fourth Year

M/M

Tomoe Taira

47 (5)

40

JAN FEB

Chihiro Nakamura ICNet

22

Hiromi Osada ICNet

11

Hirofumi Azeta

ICNet

ICNet

80

2010 2011
OCT NOV DEC

47

56 30

15

Atsushi Tokura ICNet

MAR AUG

80

Project
Coordination

(15)

(5) 57

Chief Advisor Ichiro Okumura ICNet

Position Name Affiliation

15

Program
Management

13

JUN JUL

(30)

MAYAPR

Financial
Management/Budget

Planning

Meta
Evaluation/Training

Development

19

Public
Accounting/Budget

Execution

8
TOTAL M/M

15 (62)15



Annex 3 PO

Activity

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

(1)　Inception Report
-1 Collection and analysis of data and information
-2 Completion and submission of the Inception Report

(2)　Baseline Survey
-1 Baseline Survey and Analysis

(3)　Seminars
-1 Kick-Off Seminar at Vientiane Capital
-2 Mid-Term Seminar at 4 locations (North/Mid/South and Vientiane Capital)
-3 Wrap-Up Seminar at Vientiane Capital

(4)　JCC(Joint Coordination Committee) Meetings

(5)  Activities for Training and OJT [Output 1]
-1 OJT towards MPI
-2 Evaluation of individual PIP projects assessment, monitoring and evaluation results 
-3 Feeding back OJT evaluation results to the three PCAP monitor provinces
-4 Developing the next year's training curriculum
-5 Training of Trainers
-6 Implementing the Training PART I for ministries and provinces
-7 OJT towards MPI, provinces and ministries
-8 Evaluation of individual PIP projects assessment, monitoring and evaluation results 
-9 Feeding back OJT evaluation results to the ministries and provinces
-10
-11 Training of Trainers
-12 Implementing the Training PART II for ministries and provinces
-13 OJT towards MPI, provinces and ministries
-14 Evaluation of individual PIP projects assessment, monitoring and evaluation results 
-15 Feeding back OJT evaluation results towards provinces and ministries
-16
-17 Training of Trainers
-18 Implementing the Training PART III towards ministries and provinces
-19 OJT towards MPI, provinces and ministries
-20 Evaluation of individual PIP projects assessment, monitoring and evaluation results 
-21 Feeding back OJT evaluation results towards provinces and ministries
-22

1) PIP Budget Allocation
-1
-2 Analysis of curent issues in PIP budget allocation
-3 Develop revised standards and reflect into manuals/handbooks
-4 Develop training contents
-5 Training of trainers
-6 Validation of revised standard
-7 Validation of training

2) PIP Project Budget Disbursement and Financial Management
-1)
-2 Analysis of current issues in PIP budget disbursement
-3 Develop revised standards and reflect into manuals/handbooks
-4 Develop training contents
-5 Training of trainers
-6 Validation of revised standard
-7 Validation of training

-1 Advisory on current PIP Management Law draft
-2 Thrid Country Training in Vietnam
-3 Continuous advisory on current PIP Management Law drafting
-4 Advisory on issuance of application decrees/regulations
-5 Monitoring of PIP Management Law enforcement

1) ODA Counterpart Fund Management
-1 Studies on ODA current project management
-2 Analysis of current issues in ODA counterpart fund
-3 Development of methods andtheir reflection in manuals and handbooks
-4 Development of training contents
-5 Training of trainers
-6 Validation of methods and training
-7 Third Country Training in Vietnam (Cancel)
-8 Modification of methods and training

2) District-level PIP Management
-1 Study on workflow and capacity levels in District Planning and Statistics Office
-2 Analysis on appropriate division of labour betweem DPI and DPSO
-3 Development of methods and tools and its relection in manuals/handbooks
-4 Development of training package and TOT contents 
-5 Training of Trainers in MPI-DoE
-6 Modification of PIP Management, Monitoring Training for Mannual
-7

3) Program Management
-1 Review of Action Plan
-2 Preparation for pilot program drafting
-3 Drafting of pilot program
-4 Revision of the Program Manual
-5 Development of training contents
-6 Training of Trainers
-7 Modification of PIP Management, Monitoring Training for Mannual
-8
-9 Third Country Training in Malaysia

Modification of PIP Management, Monitoring Training for Handbook

Modification of PIP Management, Monitoring Training for Handbook

Consultation for Training Institutionalization

Period

Month

Develping the next year's training curriculum

Developing the next year's training curriculum

(6) Activities for PIP Budget and Financial Management [Output 2]

Studies of current PIP budget allocation system

Studies of current PIP project disbursement and financial management

JICA Year

(8) Activities for Improvement of PIP Management Methods [Output 4]

(7) Activities on PIP Management Law Advisory Support [Output 3]

2008 2009 2010 2011

1st JICA Year 4th JICA Year2nd JICA Year 3rd JICA Year

  



Annex 4                                                         
August 2011 

Concept Paper for the  

PCAP2 Wrap-up 

PIP Top Management Convention, 

August 23rd, 2011 

Ichiro Okumura 

Chief Advisor, PCAP2 

 

1. Background 

Almost seven years have passed since the first of the two JICA technical cooperation projects; 

‘Project for Capacity Building in PIP Management (PCAP1)’ was launched in November, 2004, 

aiming to improve PIP management and develop capacity to officers concerned. The ‘Project for 

Enhancing Capacity in PIP Management (PCAP2)’ which started in March 2008as the second phase 

to take further steps for improving PIP management, will complete its assignment in August, 2011. 

To confirm and appreciate the positive steps taken in the field of improving PIP management among 

government organisations, the Ministry of Planning and Investment and PCAP2 plans to jointly host 

the “PCAP2 Wrap-Up Convention” on the 23rd of August, 2011. 

 

2. Objectives 

The Convention has the following objectives; 
 To share the progress of improved PIP management among related government organisations, 
 To obtain feedback on the PIP management methods from government organisation for further improvement 

and follow-up, 
 To introduce the further steps of improving and diffusing PIP management methods nationwide, and, 
 To introduce the roles of the Ministry of Planning and Investment as the key organization to continuously 

dedicate in better PIP management. 

 

3. Outline 

The Convention will be conducted with the following outline; 
Date; Tuesday, 23rd August, 2011 
Venue; International Cooperation and Training Centre, Vientiane Capital 
VIP Guests;  
The Vice Minister of Planning and Investment 
Chief Representative of JICA Laos Office 
Participants; 
 Directors from DPI in Provinces and Vientiane Capital 
 Head of Divisions from DPI in Provinces and Vientiane Capital 
 Directors from Planning Departments in government organisations 
 Head of Divisions from Planning Departments in government organisations 
Outline of Contents; 
 Presentation of the activities and achievements from PCAP1 through to PCAP2 



 Presentation of future visions toward yet better PIP management 
 Feedback from guests on PIP management 
 Certification to representatives of provinces and government organisations on their PIP management 

achievements 

 

The tentative program is as follows 
Time Contents 
1300-1330 Reception 
1330-1345 Opening Remarks by Dr. Bountavy SISOUPHANTHONG 

Vice Minister of the Ministry of Planning and Investment, Project Director 
1345-1430 Presentation of the activities and achievement from PCAP1 through to PCAP2 

Mr. Ichiro Okumura, Chief Advisor, PCAP2 
1430-1445 Presentation of future visions towards yet better PIP Management 

(representative from MPI) 
1445-1500 Break & Separation into small room (Province / Government Organisations) 
1500-1600 PIP Management Awareness Session (Province / Government Organisation) 
1610-1615 Assemble to large room 
1615-1630 Ice-breaking session : Evaluation Song 
1630-1645 Certification of PIP management achievements 
1645-1655 Speech from Mr. Masato Togawa 

Chief Representative of JICA Laos Office 
1655-1710 Closing Remarks by Dr. Bountavy SISOUPHANTHONG 

 

 

4. Contents 

Main contents of the program are as follows; 

(1) Presentation of the activities and achievements from PCAP1 to PCAP2 

The Chief Advisor of PCAP2 explains the activities conducted during the projects, along with their 

achievements. Visual presentations (videos and interviews) made during the two projects will also be 

shown. 

 

(2) Presentation of future visions towards yet better PIP management 

A representative from the MPI will make a presentation on future vision on PIP management 

including its sustainability measures and the potential approaches for PCAP3. 

 

(3) PIP Management Awareness Session 

An awareness session for PIP management methods and tools is conducted. Its objective is to have 

common awareness in the topics of a) annual PIP budget process, and b) PIP financial management.  

The session will be divided into two groups; provinces and government organisations.  

 

(4) Certification of PIP management achievements 

The MPI and the PCAP will jointly present certificates and mementoes to representatives of 



provinces and government organisations on the achievement of improved PIP management.  

 

5. Preparations 

The following preparations must be made; 

 Venue is ICTC. One large room and two small rooms are booked. 

 Expected participants; total 128 participants 

 VIP guests; 2 persons 

 DPI guests; 2 from each province (Director/Division Head), 34 in total 

 Government Organisation Planning guests; 1 from each organisation, 35 in total 

 MPI staff; 40 staff 

 JICA Office; 5 persons (including JOCV) 

 PCAP2; 11 staff including Japanese experts 

 Distribution material; 

 Presentations 

 Handbooks (DPI/PO/Ministry/District) 

 Memento (commemoration plates, USB with contents, bag) 

 

Other standard meeting preparations are required. The final JCC Meeting for PCAP2 is planned in 

the morning session. Therefore, lunch is to be prepared for 50 persons (MPI staff and PCAP2). 
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